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حركت ادامه دار در مسير فقر
مصطفی شریف 

استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی 

سرمقاله

امروزه شاهد آمارهایی 
در مورد س��قوط جامعه 
به زیر خط فقر هس��تیم، وضعیتی که در 
کل اقتص��اد و س��ایر حوزه های تاثیرگذار 
کشور حاکم است کار را به اینجا کشانده 
اس��ت. وقتی خط فقر در اثر تورم ش��دید و 
ناکارآمدی های مختلف و تصمیمات غلط 
تغییر پیدا می کند، کس��انی که روی خط 

فقر بودند به ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
وزیر نیرو از ادامه بحران خبر داد

نگرانی از خشکسالی در پاییز 

مکری گرانی ها را غیرقانونی دانست:
  افزایش قیمت بلیت 

هواپیما ممنوع
صنعت خودرو در آستانه خودکفایی قرار دارد

 صرفه جویی 500 دالری 
برای هر خودروی داخلی

گروه صنعت و تجارت: بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از تولید ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دس��تگاه خودرو از ابتدای امس��ال تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ و 
رشد ۹.۵ درصدی آن در هم سنجی با پارسال است. طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران 
باید س��الیانه س��ه میلیون دس��تگاه خودرو تولید و ۳۰ درصد آن را به بازارهای جهانی 
صادر کند. در افق ۱۴۰۴ ایران با تولید س��الیانه ۱۲۰ هزار دس��تگاه خودرو تجاری باید 

در جایگاه نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از کشور صادر کند...   صفحه 6
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تجارت تبعات رشد تورم و گرانی را بررسی می کند

فقر و شکاف طبقاتی مولود اقتصاد بیمار
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یک فعال سیاسی در پاسخ به این که مهم ترین چالش دولت 
سیزدهم در صد روز اول چه خواهد بود، اظهار کرد: سیاست 
خارجی و مشکالتی که در این حوزه داریم، مثل تحریم ها؛ 
اولین و مهمترین معضل دولت رئیس��ی اس��ت. طبیعتا ادامه 
مذاکرات خیلی سخت تر و دشوارتر از دوران دو دولت تدبیر و 
امید خواهد بود.محمدعلی ابطحی در گفت و گو با ایسنا افزود: 
از طرفی هواداران رئیس��ی به مذاکرات نقد دارند و از طرفی 

سخت گیری های بیشتری برای دولت ...

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم حق اعتراض 
و فریاد دارند، باید بش��نویم، با آن ها صمیمی باش��یم و گفتگو 
کنیم تا اجازه سوءاستفاده به بیگانگان را ندهیم گفت: به مردم 
خوزستان با اطمینان از طرف همه نهاهادی کشوری اعالم 
می کنم که همه تالش خود را برای رفع مشکالت این استان 
به کار گرفتیم. خوزس��تان قادر اس��ت نه تنها خودش را بلکه 
کل ایران را اداره کند. اسحاق جهانگیری در نشست مشترک 

ستاد بحران و شورای ...

 مذاکرات و تحریم 
پاشنه آشیل دولت رئیسی 

اعتراض و فریاد حق مردم 
شنیدن وظیفه مسووالن

 صفحه2  صفحه 2

اعتراض حق روشن 
مردم خوزستان

 روحانی مشکالت کشاورزی
نخلستان ها و دام ها را تایید کرد

آبرسانی غدیر پس از 12 سال 47 درصد پیشرفت دارد

آب شرب خوزستان در ورطه فراموشی

حرکت ادامه دار در مسیر فقر

بحران آب یا سومدیریت

 بازرس امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی گفت: مهمترین 
طرح و کاری که دولت و وزارت نیرو برای تامین آب شرب 
خوزستان باید انجام دهد اولویت دادن به طرح آبرسانی غدیر 
است، مهم ترین هدف این طرح آبرسانی به ۲۶ شهر است 
و بخش اساسی مشکالت آب شرب استان با اجرای کامل 
این طرح برطرف می شود. با گذشت ۱۲ سال از اجرای طرح 
آبرسانی غدیر فقط ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از برنامه 
بسیار عقب است و باید دولت و وزارت نیرو به آن توجه ویژه 
کند. ی رفع مشکالت آب استان خوزستان باید تکمیل طرح 
آبرسانی غدیر در اولویت دولت و وزارت نیرو باشد در حالی که 

این طرح فقط ۴۷ درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش ایسنا فتح اهلل طلوعی گفت: دو بحث اساسی وجود 
دارد که یک بحث مربوط به آب شرب استان خوزستان است، 

در این حوزه سال ۸۸ طرح بسیار مهمی به نام طرح آبرسانی 
غدیر آغاز شد که هدف آن رساندن آب با کیفیت و با کمیت 
الزم از محل دریاچه دز به ۲۶ شهر و هزار و ۶۰۸ روستا بود. 
وی افزود: همان زمان سازمان بازرسی در گزارشی به رئیس 

جمهور وقت، ایرادهایی مطرح و با پیگیری های س��ازمان 
بخش مطالعاتی طرح تکمیل شد و مباحث پدافندی و اعتباری 
هم به نتایجی رسید، اما به علت تأمین نشدن اعتبار الزم این 

طرح هم اکنون در اولویت وزارت نیرو نیست.
بازرس امور نیرو س��ازمان بازرس��ی گفت: براساس آخرین 
برآوردها ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح اعتبار 
الزم است و در سال ۱۴۰۵ باید به بهره برداری کامل برسد و 
پیگیری می کنیم تا طرح از اولویت دولت خارج نشود و بحث 

اعتبارات طرح را هم پیگیر خواهیم شد.
وی گفت: در حوزه مش��کالت آب خوزس��تان هیچ گونه 
بارگ��ذاری جدی��دی در بخش صنعت و کش��اورزی در این 
منطقه نباید ایجاد ش��ود و برداش��ت های غیر مجاز هم باید 

حذف گردد.

ادامه از همین صفحه... زیر خطر فقر می افتند و کسانی که باالی خط فقر بودند به روی 
خط فقر می آیند و با یک حرکت دیگر باز اینها جابه جا می ش��وند و وضعیت ش��ان بدتر 

می شود. مادامی که اینگونه تصمیم گیری ها حاکم باشد، این وضعیت برقرار است. 
کش��ور ما نیازمند دولتی قوی و مدیریت همه جانبه اس��ت تا جنبه های گوناگون آن، 
همدیگر را تقویت کنند. تصمیمی اگر در حوزه ی سیاست خارجی گرفته می شود باید 
اقتصاد را تقویت کند و همینطور تصمیم در حوزه ی اقتصاد باید بتواند سیاست خارجی 
را تقویت کند. تعامل این سیاست ها در مجموع باعث می شود که کشور بتواند در مسیر 

درستی پیش برود و تقویت شود و به تبع آن مانع پیش آمدن چنین وضعیتی شود. 
متاسفانه سیاستهای ما در سطح کالن پراکنده و جزیره ای است و در نتیجه حوزه های 
مختلف نمی توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه ی آن همین می شود که می بینیم. 
یعنی به جایی رسیده ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره ی فقرا قرار گرفته اند. 
با این وضعیت باید خدا را هم ش��کر کنیم که اتفاقی بدتر از این رخ نداده اس��ت. ما هم 
مردم خوبی داریم و هم به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات خدادادی، وضعیت نسبتا 
مناسبی داریم.  اگر اقتصاد شفاف، روشن و مشخص باشد که چه کسی چه کار می کند، 

چه درآمدی دارد، منشاء آن درآمد چه بوده و مسیری که طی کرده تا به آن برسد چه 
مس��یری بوده، با این مش��کالت کمتر مواجه خواهیم ش��د. اما وقتی اینها روشن نباشد 
همین که یک ش��به قیمت اجناس تغییر می کند معلوم اس��ت که افرادی که امکانات و 

منابع دارند با یک تغییر قیمت آنی می توانند یک شبه هم میلیاردر شوند. 
تازه این روال معمول در چنین اقتصادی است و بدون رانت و فساد این وضعیت است؛ 
در صورتی که در کشور ما رانت و فساد بسیار زیاد است. واقعیت این است که افزایش 
یک شبه  قیمت ها باعث می شود افرادی که چندین خانه و ماشین و چندصد سکه دارند 
یک شبه میلیاردر شوند. نقطه ی مقابل این ها هم افراد بسیاری داریم ازجمله کارگران 
و بازنشستگان که چون تغییر مثبتی در زندگی آن ها اتفاق نمی افتد با تغییرات قیمتِی 
اینچنینی س��طح زندگی ش��ان پایین تر می آید. یعنی کارگری که قبال می توانس��ت با ده 
سال کار کردن و پس انداز ۵۰درصدی درآمد، به یک خانه ی ۵۰ متری برسد حاال در 

وضعیتی گیر کرده که اگر ۵۰سال هم کار کند نمی تواند مسکنی تهیه کند.
پس کامال روشن است افزایش ناگهانی قیمت ها این وضعیت را به وجود می آورد. در 

کنار این، تاثیر رانت و رابطه را باید به افزایش ثروت عده ای اضافه کنیم. 

ادامه از همین صفحه...این شرایط در حالی است که وزیر 
نیرو به عنوان مدعی صاحب نظر در مسائل آب توضیح 
دهد در کجای دنیا ۲۵ شرکت فوالدی در کویر کشور 
احداث می کنند و بعد هزاران کیلومتر آب را انتقال می 
دهند که آنجا را آباد کنند؟ با این روش ما اکوسیس��تم 
منطقه را به هم می زنیم؛ همان اتفاقی که برای دریاچه 
ارومیه افتاد و آن را به دریاچه نمک تبدیل کرد و نهایتا 

۵ استان گرفتار شدند.
بخاطر بیاوریم که در ۱۵ سال گذشته پدیده ای به عنوان 
ریزگردها در جنوب کش��ور و خوزس��تان وجود نداشت و 
خوزس��تان به اندازه تمدن بش��ریت جلگه بوده؛ جلگه 
بین النهرین و هور، که از ایران تا عراق و بخشی از سوریه 
ادامه داشته است. این سوء مدیریت در حوزه منابع آب 

اس��ت و مردم این را می بینند. در س��ال ۹۸ ش��اهد سیل 
خود ساخته وزارت نیرو با عدم مدیریت منابع و رهاسازی 
منابع آب بودیم چرا که می خواستند بگویند خوزستان 

منابع آب مازاد دارد و آن را انتقال بدهند.
هن��وز فرام��وش نکرده ایم که مس��ئولین وزارت نیرو و 
شخص آقای کالنتری در سال ۹۸ و ۹۹ گفتند خوزستان 
تا ۵۰ س��ال آینده کمبود آب ندارد، االن به مردم پاس��خ 
بدهند چه ش��ده که ۷۰۰ روس��تای اس��تان خوزستان با 
۵ س��د بزرگ دچار تنش آبی ش��دید هس��تند و ۲۵ شهر 
مش��کل جدی آب ش��رب دارند؟ اینها نشان دهنده سوء 
مدیریت اس��ت. در جنوب خوزس��تان ۲۰۰ روستا دچار 
کمبود آب و بی آبی هستند، دام مردم دارد از بین می رود 
و معیش��ت کش��اورزان و دامداران به خطر افتاده و اینها 

همان سوءمدیریت است.
در س��ال ۹۹ یک متر فاضالب در اهواز، ش��ادگان، بندر 
امام، ماهشهر، آبادان و خرمشهر وارد خانه و زندگی مردم 
شد، مردم حق دارند گله مند باشند. آیا می خواهیم اتفاقی 
که در ش��رق کش��ور افتاد و برخی مناطق در سیس��تان 
و بلوچس��تان و خراس��ان جنوبی با عدم توجه، خالی از 
س��کنه ش��د در غرب کش��ور هم رخ دهد؟ و بعد هزاران 
میلی��ارد برای نگهداش��تن مرزها هزینه کنیم؟ این چه 

سیاست غلطی است؟
غص��ه آور اس��ت ک��ه دام م��ردم و میلیون ه��ا آبزی در 
هورالعظیم از بین رفته، گریه آور است که ۵ سد بزرگ 
وجود داشته باشد و ۷۰۰ روستا در خوزستان و ۲۵ شهر 

تنش آبی داشته باشند. 

بحران آب يا سومديريت
مجتبی یوسفی 

نماین�ده اه�واز در مجل�س 
شورای اسالمی

يادداشت

در حالی ش��اهد بحران 
آب به ویژه آب ش��رب 
در خوزستان هستیم که در سنوات گذشته 
و خصوص��ًا یک س��ال گذش��ته در مورد 
بح��ران های مدیریت منابع آب و برق در 
کش��ور تذکر داده ش��د اما متاسفانه به آن 
توجه نش��د و االن هم ش��اهد پروژه های 
غیرکارشناس��ی انتقال آب از سرشاخه ها 
هس��تیم که از نظر زیست محیطی و علم 

منابع آب جای سوال دارد ...
ادامه در همین صفحه

 ادامه حل و فصل مشکالت طبق دستور رهبری
 عبور از گرمای شدید تا دو هفته آینده  
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 قدردانی از ورود اولین واکسن ژاپن 
 مع��اون سیاس��ی وزارت خارج��ه، پ��س از ورود اولین محموله 
از قریب به ۳ میلیون واکس��ن کرونای اهدایی دولت ژاپن به 
ایران، از دولت و ملت این کش��ور تش��کر کرد.به گزارش ایسنا، 
س��یدعباس عراقچ��ی پس از ورود اولی��ن محموله از قریب به 
۳ میلی��ون واکس��ن کرون��ای اهدایی دولت ژاپ��ن به ایران، در 
صفحه توییتر خود به زبان ژاپنی نوش��ت:از دولت و ملت ژاپن 
صمیمانه متشکریم.عراقچی پیش از این طی سال های ۱۳۸۶ 
تا ۱۳۹۰ سفیر ایران در ژاپن بوده است. ایران  در زمان زلزله و 
سونامی وحشتناک سال ۱۳۹۰ در فوکوشیما ژاپن کمک های 

انسان دوستانه به ژاپن ارسال کرده بود.  

ادعاهای بی اساس پنتاگون علیه ایران
 آمری��کا به بیان ادعاهایی بی اس��اس علی��ه ایران پرداخت. به 
گزارش ایلنا از العربیه، »جان کربی«، سخنگوی پنتاگون مدعی 
شد:  »شبه نظامیانی« که به نیروهای آمریکایی در عراق حمله 
می کنند از طرف ایران حمایت می شوند . ایران باید حمایت خود 

از »شبه نظامیان در عراق« را پایان دهد.

 
ورود سهند و مکران به سنت پترزبورگ

 سفیر ایران در روسیه گفت: ناوهای سهند و مکران از یگان های 
شناور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران وارد سنت 
پترزبورگ ش��دند.به گزارش ایس��نا کاظم جاللی افزود: دریادار 
حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی کشورمان هم 
به دعوت وزیر دفاع روس��یه در راس هیات نظامی در مراس��م 
رژه نیروی دریایی این کشور در سوم مرداد در سنت پترزبورگ 
حضور خواهد یافت. وی گفت: دریادار خانزادی در حاشیه این 
مراسم با مقامات عالی رتبه نظامی و دفاعی  روسیه و همتایان 
خود از کش��ورهای ش��رکت کننده دیدار و مالقات خواهد کرد.

رژه اصلی نیروی دریایی روس��یه در س��ن پترزبورگ یکش��نبه 
سوم مرداد برگزار می شود.

رایزنی ایرانی آمریکا در هند و کویت
 وزیر خارجه آمریکا قرار است در هفته جاری به هند و کویت سفر 
کند. مقامات آمریکایی می گویند که او در جریان دیدارهایش 
با مقامات این کش��ورها درباره ایران نیز رایزنی خواهد کرد.به 
گزارش ایس��نا، آنتونی بلینکن واش��نگتن را به مقصد دهلی نو 
ترک خواهد کرد تا در جریان اولین سفر خود به هند با نخست 
وزیر و وزیر امورخارجه این کشور دیدار کند.بلینکن دو روز بعد، 
یعنی چهارشنبه به کویت سفر کند و با مقامات ارشد این کشور 
مالق��ات کن��د. موضوعات منطق��ه ای، ازجمله ایران و یمن از 
محورهای مهم رایزنی های او در جریان این سفر اعالم شده 
است.وی عالوه براین قرار است درباره مسائل مهم بین المللی، 
شامل همه گیری کرونا، تغییرات آب و هوایی و خروج نیروهای 

آمریکایی از افغانستان بحث و گفت وگو کند.

شهروند کانادایی متهم به نقض تحریم ها
 ی��ک ش��هروند کانادایی به نقض تحریم ه��ا علیه ایران متهم 
ش��د.به گزارش ایلنا از وزارت دادگس��تری آمریکا، این وزارت 
خان��ه در بیانی��ه ای اع��الم کرد  یک ش��هروند کان��ادا متهم به  
نق��ض تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران ش��ده و ب��ا اقدام برای 
ص��ادرات کااله��ای آمریکایی به ایران تحریم ها را نقض کرده  
اس��ت. وی متهم اس��ت که به همراه تعدادی دیگر، کاالهایی 
را از ش��رکت های آمریکایی به ایران ارس��ال کرده اس��ت. این 
فرد احتماال به ۵ س��ال حبس و ۲۵۰ هزار دالر جریمه نقدی 

محکوم می شود .

شکاف داخلی باعث تعلیق مذاکرات 
 ی��ک تحلیل گ��ر سیاس��ت خارج��ی گفت: پی��ش از انتخابات 
ت��الش زی��ادی ص��ورت گرفت ت��ا مذاکرات احی��ای برجام با 
ای��ن تصور که ظریف می خواهد کاندیدای ریاس��ت جمهوری 
ش��ود، به س��رانجام نرس��د؛ پس از انتخابات نیز تالش ش��د با 
تعلی��ق مذاک��رات، تصمیم گیری در این خصوص به تیم دولت 
س��یزدهم محول ش��ود.مرتضی مکی در گفت وگو با ایلنا گفت: 
واقعیت این اس��ت که یک ش��کافی در داخل نظام جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص چگونگی احیای برجام وجود دارد. 
این ش��کاف از همان ابتدای پیروزی دموکرات ها در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا عیان شد. 

ضرورت خویشتنداری آذربایجان و ارمنستان
 س��خنگوی وزارت امور خارجه با اش��اره به تداوم درگیری های 
پراکن��ده مرزی میان نیروهای م��رزی جمهوری آذربایجان و 
ارمنس��تان، با ابراز تاس��ف از کش��ته و زخمی شدن افرادی از دو 
طرف، بر خویش��تنداری طرفین و لزوم حل و فصل مس��المت 
آمیز اختالفات مرزی دو کش��ور تاکید کرد.به گزارش ایس��نا، 
س��عید خطیب زاده با تاکید بر لزوم عبور دو کش��ور از تنش ها و 
درگیری ها و ضرورت دستیابی هر چه سریع تر به صلح پایدار 
در منطقه قفقاز جنوبی، آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای 
ه��ر گون��ه کمک به طرفین برای دس��تیابی ب��ه صلح پایدار را 

مورد تاکید قرار داد.

محدودیت با بهانه قانونمندکردن فضای مجازی
 نایب رییس کانون وکالی دادگستری با اشاره به طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: نباید محدودیت های جدی 
و منفعل کننده در زمینه فضای مجازی اعمال شود و حق استفاده 
از تکنولوژی با قیمت مناس��ب باید در اختیار همگان قرارگیرد و 
وضع چنین قواعدی با افزایش عوارض و هزینه ها در بلند مدت 
مشکل ساز خواهد بود.عبداهلل سمامی در گفت و گو با ایلنا گفت: از 
موارد مطروحه در پیش نویس، بحث فیلترینگ است، در ماده ۳۱ 
هرگونه نشر و توزیع و در اختیار قرار دادن فیلتر شکن ها جرم تلقی 

شده مجازات آن حبس و جزای نقدی تعریف شده است .

سياسي

 ریی��س جمه��وری ب��ا تاکید بر اینکه باید مش��کالت مردم حل 
ش��ود گفت: اعتراض، حق روش��ن مردم اس��ت، تعداد اندک چند 
۱۰ نف��ر را کن��ار می گذاریم، بقیه مردم اعتراض به حقی داش��تند 
که می خواستند مشکالت کشاورزی، نخلستان ها و دام هایشان 
حل ش��ود؛ حق آنها بود. مس��ئوالن نیز همه تالش خود را به کار 

گرفتند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در هشتاد و چهارمین برنامه افتتاح 
طرح های ملی وزارت نیرو پس از استماع گزارش وزیر نیرو از سفر 
به خوزس��تان گفت: مردم خوزس��تان و خود خوزستان برای همه 
ابعاد و اهمیت ویژه ای دارد؛ خوزس��تان س��رزمین زرخیز و استان 
مرزی و بس��یار مهم ما اس��ت و مردم خوب این س��رزمین همواره 

مدافع خوبی از ایران اسالمی و مردم خود بوده اند.
وی ادامه داد: این روزها مش��کالتی برای زندگی مردم اس��تان 
خوزستان از لحاظ آب و شدت گرمای موجود را شاهدیم که این 
ش��دت گرما موجب کم ش��دن ورودی س��دهای آب ها شده و در 
مجموع مردم مشکالتی پیدا کردند که بخشی از این مشکالت 

کم شده است.
ری��س جمه��وری اظهار کرد: با حض��ور آقای جهانگیری معاون 
اول رییس جمهوری، وزیر نیرو و س��ایر مس��ئوالن امیدوارم بقیه 
مشکالت در روزهای آینده تخفیف یابد و مسائلی که نسبت به 
خوزس��تان باید حل و فصل ش��ود، طبق دستوری که دیروز مقام 

معظم رهبری داده اند، ادامه پیدا کند.
روحانی با اشاره به افتتاح تصفیه خانه آب در شهرستان های بابل، 
بابلس��ر و خلخال اظهار کرد: آب آش��امیدنی بعد از اکسیژن و هوا 
برای ما بسیار مهم است چون به سالمت و زندگی مردم وابسته 
اس��ت. یکی از خدمات بس��یار خوبی که وزارت نیرو از آغاز دنبال 
کرده و در سال های اخیر به اطالع مردم رسیده، این است که هر 
روز و هر هفته بخشی از کشور از آب سالم تصفیه شده استفاده 
می کنن��د ک��ه امیدوارم افتت��اح همزمان این تصفیه خانه ها برای 
مردم مازندران، اردبیل، سیس��تان و بلوچس��تان و چهارمحال و 

بختیاری مبارک باشد.
وی بعد از اعالم دس��تور بهره برداری از س��د هایقر اس��تان فارس 
اظهار کرد: سد هایقر با شروع بارندگی های امسال می تواند هم 
آب الزم را برای منطقه حفظ و هم از س��یالب در ش��رایط خطر 
جلوگیری کند. این سد ۲۲۷ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که 
سدی بزرگ و جزو سدهای ملی است. هایقر آخرین سدی است 

که در دولت دوازدهم به اتمام می رسد. رییس جمهوری با بیان 
اینک��ه مجموع��ا در طول دولت های یازدهم و دوازدهم ۵۷ س��د 
ملی، تکمیل و بهره برداری ش��ده اس��ت، یادآور ش��د: از قبل و بعد 
انقالب تا قبل دولت یازدهم ۱۴۴ سد در کشور وجود داشت که 
در این دو دولت ۵۷ سد به بهره برداری رسیده است و این سدها 
برای حفظ آب و خاک و در سیل هم برای حفظ جان مردم بسیار 
مهم اس��ت. این س��دها برای کشاورزی، صنعت و آب آشامیدنی 

اهمیت فراوانی دارد.
وی بعد از اعالم دستور بهره برداری از ۱۳ طرح نیروگاه  تجدیدپذیر 
در ۹ اس��تان، اظهار کرد: بس��یار مهم اس��ت به سمت نیروگاه ها و 
امکانات تجدیدپذیری برویم که به سوخت و آب نیازی نداشته 
باشند و گرمای تابستان نه تنها تاثیر منفی روی آنها نگذارد بلکه 

تاثیری مثبت داشته باشد.
روحانی گفت: همچنین در مجموع بتوانند هم به مردم از لحاظ 
نیازمندی ها به برق و هم به محیط زیست از لحاظ سالمت محیط 
زیست کمک کنند و در انرژی کشور موجب صرفه جویی شوند. 
روحانی با بیان اینکه در کشور ما برخی نقاط نیروگاه های بادی 

و در بسیاری از نقاط و شاید همه نقاط نیروگاه های خورشیدی و 
همچنین نیروگاه های برقابی در مقیاس کوچک، فراوان داریم، 
یادآور شد: رودخانه ها می توانند نیروگاه های برقابی کوچک را به 
حرکت دربیاورند. همه اینها می تواند در روزهای سخت کم برقی 

مفید باشد و  در واقع کار بسیار ارزشمندی در حال انجام است.
رییس جمهوری با اش��اره به حضور معاون اول و وزرا در اس��تان 
خوزستان، گفت: تالش داریم تا مشکالت این استان حل شود. 
در س��ال ۹۹ بخ��ش بزرگ��ی از اعتبارات مربوط به آبرس��انی به 
دزفول، اندیمش��ک، شادگان، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، 
ایذه و باغملک بود که پرداخت ش��د، البته باید کارهای بیش��تری 
انجام شود. در این دولت کار عظیمی برای توسعه کشاورزی در 

استان خوزستان انجام دادیم.
وی با بیان اینکه برای توس��عه کانال کش��ی و زهکشی در استان 
خوزس��تان اقدامات مهمی انجام ش��د، ادامه داد: ۲۹۵هزار هکتار 
زمین کشاورزی در استان خوزستان و بخشی در ایالم کانال کشی 

و زهکشی شد که تحولی بزرگ در کشاورزی خوزستان است.
روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه آزاد اروند یادآور 

ش��د: این اقدامات موجب گش��ایش بزرگی در جنوب خوزس��تان 
شده است. در زمینه آب و فاضالب خوزستان نیز اقدامات مهمی 
در چندین سال اخیر انجام شده است. برای افتتاح چندین طرح 
فاضالب، بنده شخصاً در استان خوزستان حضور یافته ام. طرح 
غدیر، آب آش��امیدنی را از س��د دز به اهواز، خرمش��هر و آبادان 
رساند. علی رغم همه تالش ها، مشکالت این استان پایان نیافته 

است.
رئیس جمهوری افزود: قباًل  باران در خوزستان می بارید و بعد از آن 
گرد و خاک و کل برق استان قطع می شد و مردم مدت ها دچار 
مشکل تأمین برق در سال های ۹۶ و ۹۷ بودند. همه قرقره های 
مس��یر انتقال برق تعویض ش��د؛ کار بزرگی بود که ماه ها گرفتار 
آن بودیم. مدت طوالنی خوزس��تان دچار مش��کل گرد و غبار بود 
که برای حل این مش��کل، بخش بزرگی از جنوب خوزس��تان 

نهال کاری شد.
وی با تاکید بر اینکه کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت 
به خوزستان قابل قبول است، گفت: اگر امسال دچار خشکسالی 
که در ۵۰ سال اخیر بی نظیر است، نمی شدیم این مشکالت ایجاد 
نمی شد. رییس جمهوری با اشاره به اینکه در دولت های یازدهم 
و دوازدهم ۲۰هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد، 
گفت: صنعت کش��ور در طول چهار س��ال اخیر علی رغم جنگ 
اقتصادی، توسعه خوبی پیدا کرد. توسعه صنعتی در دو سال اخیر 
به طور طبیعی مصرف برق را افزایش می دهد. امس��ال به دلیل 
گرمای هوا و کاهش ظرفیت آب سدها، مشکل تأمین برق ایجاد 
ش��ده اس��ت. روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
تأمین برق خانگی مردم دچار مشکل شده است، گفت: پیش بینی 
این اس��ت که دو هفته آینده گرمای ش��دید ادامه دارد و بعد از آن 
از این شرایط عبور خواهیم کرد.   وی با تاکید بر اینکه در عرض 
دو سال اخیر وزارت نیرو برای آب و برق کشور ۱۳۲ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری کرده است، اظهار کرد: همه سرمایه گذاری 
ها طی دو س��ال گذش��ته به افتتاح رس��یده است. امروز نیز پروژه 

هایی با ارزش دو هزار میلیارد تومان به افتتاح رسید.  
وی افزود: در طول این مدت س��دهای مهمی در نقاط مرزی در 
استان های مختلف ساخته شد. آب شیرین به منطقه شرق کشور 
فرستاده شد که جزو طرح های بی نظیر تاریخ ایران بود. با افتتاح 
ح��دود ۳۰ ه��زار میلی��ارد تومانی در یک روز آب را از خلیج فارس 

به استان هرمزگان، یزد و کرمان رساندیم.

روحانی مشکالت کشاورزی، نخلستان ها و دام ها را تایید کرد

اعتراض حق روشن مردم خوزستان

اخبار كوتاه

بی سرانجامی پرونده های کمیسیون اصل 90 در قوه قضاییهارتش آماده ماموریت های رزمی و حفظ تمامیت ارضی 
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ارتش در هر وضعیتی اجرای ماموریت های رزمی، 
تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور را در الویت کار خود دارد و با قدرت در این مسیر 
گام برمی دارد. به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری گفت: نخستین گام قرارگاه 
پدافند زیستی حضرت امام رضا )ع( ارتش حفظ سالمت کارکنان ارتش و جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا در سطح مراکز نظامی آجا بود؛ با این اقدام، مهمترین مولفه یعنی 
توان نظامی مصون ماند و توانستیم با وجود ویروس کرونا ماموریت های خود را در جهت 
تامین امنیت کشور بدون هیچ گونه خللی انجام دهیم.سیاری افزود: با اقداماتی که توسط 

این قرارگاه صورت گرفت، کمترین سطح بیماری را بین کارکنان وظیفه و پایور داشتیم؛ همچنین مسئله بعدی، تمهیدات 
این قرارگاه در حوزه کمک رسانی در سطح ملی در جهت مقابله با گسترش ویروس کرونا بود که واگذاری بیمارستان ها، 
پای کار آمدن کادر درمان و فعالیت ظرفیت های دیگری از ارتش جمهوری اسالمی را داشتیم که از این ظرفیت ها ضمن 
مداوای بیماران در راستای غربالگری، ضدعفونی معابر، رفع آلودگی، کمک به استان ها، ایجاد نقاهتگاه ها، ایجاد ایستگاه های 

سالمت و بیمارستان های سیار در سطح کشور استفاده شد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: یک آسیب شناسی نسبت به فعالیت کمیسیون 
انجام دادیم. به جز برنامه ای که برای تحول س��اختاری در کمیس��یون اصل ۹۰ داریم، 
اگر رفع این آسیب ها را در دستور کار قرار دهیم، می توان نظارت کمیسیون اصل ۹۰ 
را به یک نظارت موثر تر تبدیل کرد. حسن شجاعی در گفت وگو با ایلنا گفت: کارکرد 
اصالحی کمیسیون که گزارش تهیه و توصیه نامه صادر می کند و کارکرد تعقیبی که 
می تواند گزارش ها را در جایی که به تخلف و جرایمی می رسد به مراجع رسیدگی کننده 
حقوقی و قضایی حواله دهد. ما در هر دو به شدت ضعف داشتیم. وی گفت: متاسفانه 

کمتر پرونده ای بوده که از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه ارسال شود و به سرانجام رسیده باشد؛ ما بنا داریم که ارتباط 
تنگاتنگ تری را با قوه قضاییه و آقای اژه ای داشته باشیم تا گزارش هایی که از کمیسیون اصل نود به عنوان جرایم و تخلفات 
به قوه قضاییه می رود، رسیدگی شود. این امر باعث می شود که ضمانت اجراهای کمیسیون موثرتر واقع شود. شجاعی 
گفت: مراجع قضایی در گیر و دار عمل به قانون همراه با تشریفات هستند و اساساً روندی زمان بر دارند و ما در آنجا با مشکل 

اطاله دادرسی روبه رو هستیم. 

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم حق اعتراض و 
فریاد دارند، باید بشنویم، با آن ها صمیمی باشیم و گفتگو کنیم تا 
اجازه سوءاستفاده به بیگانگان را ندهیم گفت: به مردم خوزستان 
ب��ا اطمین��ان از طرف همه نهاهادی کش��وری اعالم می کنم که 
همه تالش خود را برای رفع مشکالت این استان به کار گرفتیم. 
خوزستان قادر است نه تنها خودش را بلکه کل ایران را اداره کند. 
اس��حاق جهانگیری در نشس��ت مش��ترک ستاد بحران و شورای 
کش��اورزی قرارگاه آبرسانی استان خوزستان گفت: نگرانی های 
جدی با سوز دل از سوی نخبگان مطرح شد که یکی از مهمترین 
وظایف مسئوالن درک و فهم صحیح از مشکالت جامعه و قدرت 

شنیدن مسائل و تصمیم گیری الزم است. 

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در فروردین ۹۶ یک 
مصوبه برای خوزستان تصویب شد و اگر خالف قانون نباشد اجرای 
آن حکم قانونی و الزم االجرا دارد و دولت بعدی هم بخش های 
باقیمانده آن را اجرا می کند، تصریح کرد: باید قدرت مدیریت خود 
را در بحران ها نگهداری و با تس��لط بر اعصاب خود در جلس��ات 

تصمیم گیری شرکت و عاقالنه اقدام کنیم.
این مقام مسئول در خصوص زهاب هایی که وارد کارون می شوند، 

بیان داشت: از اکنون باید به فکر آب شرب اهواز و آبادان و خرمشهر 
باش��یم؛ باید به فکر راهکار الزم در این زمینه باش��یم، چون مردم 
آبادان و خرمشهر با پس زدگی آب شور هم مواجه هستند. اولویت 
در این کش��ت های فعلی باید با کش��اورزانی باش��د که چند هکتار 

جزئی کشت انجام داده اند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه گفتگو باید بین وزارت جهاد و نیرو با 
کش��اورزان برقرار ش��ود تا دل کسی به درد نیاید، گفت: نمی توان 

گذاشت چندین هزار هکتار برنج کاری انجام شود، ولی بعد از آن 
معیشت و اقتصاد خانواده یک زن به خاطر از دست دادن گاومیش 
های��ش محافظ��ت کرد تا همه کش��ور های بیگانه نگویند که آیا 

ایرانی ها این طور هستند؟
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه خس��ارت به دامداران 
در حد جایگزین جبران می شود تا زندگی مردم با این خسارت به 
خطر نیفتد و بتوانند معیش��ت خود را تأمین کنند، اظهار کرد: به 
هرحال در ش��رایط جنگ اقتصادی هس��تیم که س��هم نفت با آن 
نقش بزرگ در بودجه این روز ها کاهش پیدا کرده است. از زخم 
زبان ناکارآمدی هم اصاًل ذره ای ناراحت نمی شویم، چون کارنامه 

کاری موجود است.

جهانگيری نسبت به سواستفاده بيگانگان هشدار داد 

اعتراض و فریاد حق مردم، شنیدن وظیفه مسووالن

یک فعال سیاسی در پاسخ به این که مهم ترین چالش 
دول��ت س��یزدهم در ص��د روز اول چه خواهد بود، اظهار 
کرد: سیاست خارجی و مشکالتی که در این حوزه داریم، 
مثل تحریم ها؛ اولین و مهمترین معضل دولت رئیسی 
اس��ت. طبیعتا ادامه مذاکرات خیلی س��خت تر و دشوارتر 
از دوران دو دول��ت تدبی��ر و امی��د خواهد بود.محمدعلی 
ابطحی در گفت و گو با ایس��نا افزود: از طرفی هواداران 
رئیس��ی به مذاکرات نقد دارند و از طرفی س��خت گیری 
ه��ای بیش��تری برای دولت او از ط��رف خارجی ها می 
شود. همچنین باید گفت دولت برای پیشبرد اهدافش به 
مذاکرات حوزه بین المللی نیاز دارد. این موضوع پاش��نه 

آشیل دولت بعدی خواهد بود.
ای��ن فع��ال سیاس��ی اصالح طلب گف��ت: از این جهت 
مذاکرات برای سیاس��ت داخلی مهم است که نیروهای 
داخلی به کار نیاز دارند، تولیدات داخلی نیازمند سرمایه 
هس��تند، بس��یاری از سرمایه های کشور بلوکه شده اند؛ 

پس اولین قدم باید رفع این مشکالت زنجیره ای باشد.
وی افزود: همه کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی 
می دانند که باید تحریم ها کم شود. این کار پیچیدگی 

خاص خود را دارد.
ابطحی گفت: چالش دوم دولت آتی بحث کرونا است. به 
دلیل موج های متعددی که این بیماری در کشور ما به راه 
انداخته حل این معضل خواست همه مردم است. همین 
امروز همه می دانند که بلبشویی که در واکسن زدن افتاده 
منجر به ناراحتی مردم ش��ده اس��ت. وی افزود: همه این 
مسائل بحث های جدی است که به تدبیر و دانش نیاز 
دارد. من این دو چالش را اصلی ترین موضوعات می دانم 
و معتقد هستم اگر دولتی موفق به حل این مشکالت باشد  

بقیه امور و مسائل جاری را برطرف می کند.
این فعال سیاس��ی گفت: به دلیل نبودن مخالف های 
داخل��ی و قدرت پنهان مس��یر حرکت دولت رئیس��ی 
س��ریع تر و راحت تر خواهد بود.ابطحی در پاس��خ به 
این که نقش کابینه دولت سیزدهم در سامان دادن به 
ای��ن چال��ش ها چ��ه خواهد بود، گفت: من کابینه فوق 
العاده ای را پیش بینی نمی کنم. حدس می زنم کابینه 
کام��ال از درون جبه��ه اصولگرایی و مجموعه حامیان 
آنان انتخاب می شود. شاید نقطه مشترک همه اعضای 
کابینه این باشد که تازه نفس هستند. در کل خیلی به 
این کابینه بد بین نیستم. در سال های اول می توانند 

شرایط را مدیریت کنند. 

نماینده پیش��ین مجلس شورای اسالمی گفت: کاری به 
رقابت های انتخاباتی و کم یا زیاد بدون مش��ارکت ندارم 
همه چیز تمام ش��ده منتخب ملت مش��خص و انتخابات 
هم تایید ش��ده و امروز باید یک کابینه چینش ش��ود که 
بتواند پاسخگوی وعده ها و سیاست هایی باشد که منتخب 
ملت آنها را داده اس��ت و همین طور بتواند مش��کالتی که 
اولویت بندی کرده است را حل و فصل کند. اردشیر نوریان 
در گفت وگو با ایلنا گفت: چه رویکردی توان پاسخگویی 
به مطالبات انباشته شده مردم از معیشت و اقتصاد گرفته 
تا بیکاری، اشتغال، تورم و موضوعات به هم ریخته که در 
حوزه اقتصاد مشاهده می کنیم را دارد؟ آیا این پاسخ با حاکم 
کردن یک نقشه راه تقابلی با دنیا به ملت داده خواهد شد؟ 
آیا این مطالبات برطرف خواهد شد؟ دقت داشته باشید این 
مطالبات سواالت کلیدی است که منتخب ملت باید به آنها 
جواب دهد. بنابراین بر اساس پاسخی که به  این سواالت و 
فرضیات می دهد، باید افراد را در این مسئولیت قرار دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: اگر فکر 
می کنند برجام تمام شد و مرد و دفنش کردند و باید یک فاتحه 
روی قبرش بخوانند؛ بگویند چه جایگزینی برایش دارند؟ 
چگونه می خواهند مباحث را حل کنند؟ چگونه می خواهند 
ع��دم ف��روش نفت را حل کنند؟ چگونه می خواهند نقل و 
انتقاالت پولی را حل کنند؟ چگونه می خواهند مشکالت 
بین المللی را حل کنند؟ چگونه می خواهند پول های بلوکه 
شده را بازگردانند؟ چگونه می خواهند فشار تحریم را از گرده 

مردم بردارند؟ چگونه می خواهند راه تنفس واحدهای تولید 
و اقتصادی را باز کنند؟

وی خاطرنش��ان کرد: رئیس��ی که در دوره تبلیغات تاکید 
ب��ر تج��ارت خارجی دارند، چگون��ه می خواهد تجارت را 
رونق دهد؟ امروز نزدیک ترین کشورها به ما مانند عراق، 
افغانستان و کشورهای دیگر که در دور و اطراف ما هستند 
همین ها پول های بلوکه ش��ده ما را نمی توانند آزاد کنند؛ 
دقت داشته باشید نه این که نخواهند این کار را انجام دهند 
بلکه نمی توانند به این اقدام دست بزنند؛ چراکه اگر خارج 
از چارچوب های بین المللی دست به چنین اقداماتی بزنند 
خودشان تحت فشار قرار می گیرند و چنین فداکاری را انجام 
نمی دهند. وی یادآور شد: میلیاردها دالر پول های بلوکه 
شده ما در کره جنوبی، هند، عراق، ژاپن و دیگر کشورها 
وجود دارد که آزاد نمی شود، حل و فصل این موضوعات با 
چه نقشه راهی در حوزه سیاست خارجی امکان پذیر است 

و آدم مناسب این نقشه راه کدام است؟ 

نوريان مطالبات انباشته شده مردم را يادآور شدابطحی چالشهای آينده را تشريح كرد

كابينه سيزدهم پاسخگوی وعده های انتخاباتی  مذاكرات و تحريم پاشنه آشيل دولت رئيسی 
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معدوم کردن میلیارد تومان کاالی قاچاق 
 ۹۷ تن انواع کاالهای غیربهداشتی قاچاق به ارزش ۱۳۰ میلیارد 
ریال توس��ط مدیریت اموال تملیکی اس��تان های هرمزگان، 
کهگیلوی��ه و بوی��ر احم��د، چهارمحال و بختی��اری و مازندران 
امح��اء و از چرخ��ه مصرف خارج ش��د. مدیریت اموال تملیکی 
اس��تان هرمزگان جهت جلوگیری از ورود کاالهای فاس��د و 
غیرقابل مصرف به بازار در راستای حفظ سالمت جامعه اقدام 
به انهدام ۴۳ تن کاالی قاچاق به ارزش��ی بالغ بر ۱۰۷ میلیارد 
ری��ال در محل بازیافت ش��هرداری بن��در لنگه نمود. مدیریت 
اموال تملیکی استان کهگیلویه و بویر احمد نیز ۴۰ تن کاالی 
قاچ��اق ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد و ۶۲۰ میلیون ریال مربوط به 
۱۵۴ فقره پرونده را با حضور نمایندگان سازمان های ذیصالح 
امحاء کرد.عالوه بر این دو اس��تان، اموال تملیکی اس��تان های 
چهارمحال و بختیاری و مازندران هر کدام به ترتیب ۱۲ و ۲ تن 
کاالی غیربهداشتی و غیراستاندارد شامل انواع مواد خوراکی، 
آش��امیدنی، انواع دخانیات و س��یگار، لوازم آرایشی بهداشتی و 
البس��ه را منهدم کردند. ارزش کاالهای امحایی اس��تان های 
چهارمح��ال و بختی��اری و مازن��دران به ترتیب ۱۵ و ۷ میلیارد 

ریال اعالم شده است.

مدرک گرایی باعث بیکاری فارغ التحصیالن
 یک کارشناس حوزه کار یکی ازعلل عدم جذب فارغ التحصیالن 
به بازار کار را مدرک گرایی دانست و گفت: دلیل اینکه برخی 
رشته ها از سوی فارغ التحصیالن مورد توجه قرار نمی گیرد و 
تمایل کمتری به انجام آنها دیده می شود این است که یا نگاه 
مثبتی نسبت به آنها وجود ندارد یا حقوق و دستمزد پایینی دارند 
و ش��أن و کرامت آن کار در جامعه رعایت نش��ده اس��ت.عبداله 
مختاری گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که به کار بها 
ندهیم  و کار را را محترم نش��ماریم و به رش��ته های مورد نیاز 
بازار کار توجه نش��ان ندهیم، وضعیت فارغ التحصیالن همین 
گون��ه اس��ت و با فقر مهارت��ی در جامعه روبرو خواهیم بود.وی 
یکی از علل عدم جذب فارغ التحصیالن به بازار کار را مدرک 
گرایی دانست و گفت: متاسفانه امروز مدرک گرایی به چماقی 
بر س��ر پیش��رفت جامعه تبدیل شده است، فارغ التحصیالن به 
دلیل داشتن مدرک لیسانس یا باالتر حاضر به انجام کارهای 
نظیر باغبانی یا پاکبانی نیستند در حالی که باید دانش آموختگان 

رشته فضای سبز در شهرداری ها استخدام شوند.

افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوارها
 خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش 
بی��ش از ۴۳ درص��دی هزین��ه در خرید کاال و خدمات مورد نیاز 
خود داش��ته اند.به گزارش ایس��نا، بررس��ی جزئیات تورمی که 
اخیرا مرکز آمار برای تیرماه س��ال جاری اعالم کرد نش��ان داد 
که ش��اخص های تورم س��االنه و ماهانه به روند افزایشی ادامه 
داده اس��ت اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نش��ان دهنده  
جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل اس��ت اندکی کاهش داش��ت. با این وجود همچنان رش��د 
۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود 
اس��ت. تمامی کاال و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نس��بت 
به خرداد امس��ال و تیرماه پارس��ال و در دوره ۱۲ ماهه منتهی 
به تیرماه یعنی س��ه ش��اخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ 

کاالیی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.

بیت کوین 4 درصد رشد کرد
 در معامالت بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۴ 
درصد رشد کرد و دیگر ارزهای مجازی هم رشد خوبی را تجربه 
کردند. به گزارش فارس از کوین مارکت کپ، در معامالت بازار 
ارزهای مجازی شاهد رشد خوب قیمت ارزهای دیجیتال بودیم 
به گونه ای که بیت کوین ۳.۹۳ درصد باال رفت و هم اکنون ۳۳ 

هزار و ۷۳۴ هزار دالر خرید و فروش می شود. 
قیمت کنونی بیت کوین نسبت به هفته گذشته هم ۷.۲ درصد 
رشد داشته و ارزش کل بازار آن را                                                  به ۶۳۳  میلیارد دالر رسانده 
اس��ت.در ۲۴ س��اعت گذشته همچنین ۶۹۵ هزار بیت کوین به 
ارزش ۲۳ میلیارد دالر در بازار جهانی جابجا ش��ده و تعداد کل 
بیت کوین های موجود در جهان هم به ۱۸ میلیون و ۷۶۵ هزار 
و ۵۶ عدد رسیده است. به طور کلی ارزش بازار جهانی ارزهای 
مجازی ۳.۴ درصد در ۲۴ ساعت گذشته رشد کرده و به ۱.۳۸ 

تریلیون دالر رسیده است. 
تعداد ارزهای مجازی جهان هم که دو سه روزی است از مرز 
۱۱ هزار نوع گذشته امروز به ۱۱ هزار و ۳۴ نوع رسید. در این 
بازار همچنین طی ۲۴ س��اعت گذش��ته ۷۱ میلیارد دالر پول 

جابجا شده است.

تسهیالت بخش های اقتصادی دو برابر شد
 تس��هیالت پرداخت��ی بانک  ه��ا به بخش ه��ای اقتصادی طی 
س��ه ماهه نخس��ت سال ۱۴۰۰، حدود ۴۹۸ هزار میلیارد تومان 
 بوده که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال قبل بیش از دو برابر 

شده است.
به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی تهران سهم تسهیالت پرداختی 
ب��ا ه��دف س��رمایه در گ��ردش به کل بخش  ه��ای اقتصادی 
 ح��دود ۳۴۷ ه��زار میلی��ارد تومان )۷۰ درصد کل تس��هیالت

 پرداختی( است. 
همچنی��ن ح��دود ۱۱ درصد کل تس��هیالت پرداختی در قالب 
ایج��اد، ۸ درص��د آن در قال��ب توس��عه و ح��دود ۶ درصد برای 
خرید کاالی شخصی، پرداخت شده است.در میان بخش  های 
اقتصادی، بیشترین میزان تسهیالت پرداختی به بخش خدمات 
با س��هم حدود ۴۲ درصد اختصاص داش��ته اس��ت. بخش  های 
صنع��ت و مع��دن و بازرگان��ی نیز به ترتیب س��هم های حدود 
۳۲ درص��د و ۱۶ درص��دی از کل تس��هیالت پرداخت��ی را در بر 
داش��ته  اند. همچنین س��هم بخش کشاورزی از کل تسهیالت 
پرداختی برابر با ۵.۷ درصد و س��هم مس��کن و س��اختمان نیز 

حدود ۵ درصد است.

اقتصاد كالن

گـروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: هنگامـی كه از تورم و 
گرانی سخن می گوييم و بدون در نظر گرفتن تبعات خطرناک 
اين عوامل اقتصادی، بسادگی از كنار آن می گذريم، بايد بدانيم 
كه در شرايط بسيار خطرناكی گير كرده ايم و جامعه به سمتی 
مـی رود كـه بحران اقتصادی، بحران های اقتصادی و امنيتی 
را بدنبـال دارد. بـه هميـن دليل دولتها حق ندارند نسـبت به 
چالشـهای اقتصادی بی تفاوت باشـند زيرا بحران اقتصادی 
شـرايطی به وجود می آورد كه جامعه به زير خط فقر سـقوط 
می كند و هنگامی كه اعضای خانواده در كالن جمعيت توان 
تاميـن هزينـه های خود را نـدارد، اعتراض های در همه ابعاد 
خودنمايـی می كند بـه نوعی كه اعتراض در قالب اجتماعات 
كوچك كليد می خورد، به فضای مجازی كشـيده می شـود 
و در نهايت با اعتراضهای خيابانی رو به رو می شـويم. جالب 
اينجاست كه همه مسووالن حق را به جامعه معترض می دهند 
اما اقدامی برای درمان درد اين معترضان صورت نمی گيرد. 

89 � درصد فقرا شاغل و بازنشسته هستند
برای آنکه بدانیم وضعیت تا چه اندازه اس��فبار اس��ت، کافی است 
به آمار و تحلیل هایی توجه کنیم که از سوی مراجع معتبر اعالم 
می شود. یکی از این مراکز تخصص، مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی است که با ارایه گزارشی در مورد جمعیت فقیر 
ایران اعالم کرد: حدود ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد 
فقرا بازنشسته هستند. در نتیجه ۸۹درصد از فقرای ایران نیروی 
کاِر شاغل و بازنشسته هستند. اما فاجعه اینجاست که نقطه مقابل 
یعنی جامعه ثروتمند رشد کرده و گزارشی که نشریه ی فوربس 
ارائه داد، اعالم کرد که در سال ۲۰۲۰ تعداد میلیاردرهای ایرانی 
درست در زمانی که از یک طرف درگیر تحریم ها و از طرف دیگر 
کرونا بودیم، و در ش��رایطی که رش��د اقتصادی کشور منفی بود، 

افزایش قابل توجهی داشته است. 

رشد فاصله طبقاتی در ایران � 
برای آنکه متوجه تبعات افزایش تورم و گرانی و تاثیر آن بر جامعه 
بشویم، بهتر است به ارقامی که مرکز آمار ارایه کرده توجه کنیم 
که در قالب ضریب جینی تعریف شده است. در گزارش مرکز آمار 
آمده که در سال ۹۲ شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین ترین 
رقم در دو دهه اخیر محس��وب می ش��د؛ اما به دلیل سیاست های 
غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به 
حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود 
به ۰.۳۹ رس��ید اما به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی، 

با توجه به سیاس��ت های دولت و وضعیت ش��اخص های کالن 
اقتصادی، بویژه نرخ تورم، احتمااًل در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید 
شکاف طبقاتی بوده ایم. که نشان می دهد حرکت اقتصاد کشور 
به س��مت بهینه نبوده و دولت نتوانس��ته مجموع سیاست گذاری 
اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادالنه درآمدها هدایت کند. 
ضریب جینی همان ش��اخص تعیین نابرابری و ش��کاف طبقاتی 
اس��ت که فهم ما از یک اقتصاد را بیش��تر کرده و وجود رفاه را در 
هر اقتصادی روشن می کند. در واقع ضریب جینی درکی از میزان 
تبعیض در هر جامعه را می دهد. بنابراین یکی از راه های سنجش 
وضعیت توزیع درآمد، اس��تفاده ش��اخص ضریب جینی است که 
عددی بین صفر و یک اس��ت؛ عدد صفر اش��اره به برابری کامل 
در توزی��ع درآمده��ا و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع 

درآمدها یا مخارج است.

ایران گرفتار فقیر بیشتر و ثروتمند بیشتر � 
فاصله طبقاتی در نتیجه ایجاد دو گروه فقیر و ثروتمند شکل می 
گیرد که هر کدام در یک کفه  ترازو قرار دارند اما هر کدام از این 
دو گروه که اکثریت بیشتری داشته باشند، وضعیت جامعه را آشفته 
یا باثبات می کند. در این رابطه پژوهش��گر دانش��گاه امام صادق 
گفت: وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می کند یعنی س��ه حالت 

رخ داده اس��ت. حس��ین سرآبادانی تفرشی اولین حالت را کاهش 
سهم دهک های فقیر و افزایش سهم دهک های ثروتمند اعالم 
کرد و گفت: حالت دوم این است که سهم دهک های اول کاهش 
ولی دهک های باال ثابت باشد و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت ولی 
ثروتمندان ثروتمندتر شدند. این پژوهشگر با ابراز تاسف از اینکه 
آمار نشان می دهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده است گفت: 
یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال ها همواره کاهشی 
و س��هم بیس��ت درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه 

این بدترین حالت از حاالت ضریب جینی است.

افزایش محرومیت اکثریت جامعه � 
اگ��ر بدرس��تی ای��ن چالش را مورد بررس��ی ق��رار دهیم متوجه 
م��ی ش��ویم که وقتی فاصل��ه طبقاتی میان دهک های مختلف 
درآمدی رشد می کند، یعنی سرعت رشد بهره مندی دهک های 
پردرآمد از دارایی ها و درآمدهای کشور بسیار بیشتر از بهره مندی 
دهک های کم درامد اس��ت. از انجا که این ش��رایط منجر به 
تمرکز و انباشت دارایی ها و ثروت ها در دستان اقلیتی از جامعه 
می شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می کند و این اختیار را برای 
آنها فراهم می کند که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای 
مختلف، منجر به جهش های مکرر با دوره های تناوب پایین در 

بازارهای مختلف از جمله بازار پول )در نرخ های بهره(، بازار ارز، 
بازار کاال و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی های بادوام مثل 
خودرو و مسکن و … شوند.از طرفی به دلیل تغییر ماهیت بازار 
کاالهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کاالی سرمایه ای و 
از طرف دیگر همانطور که پیشتر گفته شد به دلیل آنکه اقلیتی 
ذی نفع ایجاد تورم می ش��وند، مقاومت این اقلیت که صاحبان 
س��رمایه و نقدینگی هس��تند و س��ود خود را در انباش��ت دارایی 
می بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد 
که خاصیت ضدتورمی دارد می ش��ود، بنابراین رکود و بیکاری 
توسعه یافته و فعالیت در بخش های سفته بازانه اقتصاد، جای 
فعالیت در بخش های واقعی اقتصاد را می گیرد و خروج سرمایه 

از اقتصاد کشور رخ می دهد.

بروز بحران نوکیسه گی � 
باید این واقعیت را بپذیریم که آشفتگی اقتصادی در کنار رانت و 
فساد سیستماتیک، معضل جدیدی به نام نوکیسه گی را به وجود 
می آورد. در این شرایط عده ای فرصت طلب که با دستیابی به 
رانت اطالعاتی توانسته اند بازارها را به نفع خودشان تغییر دهند، 
ره صد ساله را یک شبه طی می کنند و جامعه ای را به وجود می 
آورند که حتی ش��خصیت ثروتمندی را ندارند. این افراد که مزه 
ثروت را در فضای فساد و رانت چشیده اند، برای آنکه از این پله 
س��قوط نکنند، به هر رفتار غیر اخالقی دس��ت می زنند و آنچنان 
وارد عرصه های سواستفاده می شوند که متوجه نیستند بخش 
محروم جامعه را زیر فرصت طلبی هایشان له می کنند. افرادی 
که نمونه بارز آنها را هم اکنون می توان در بین زندانیان از جمله 
شهرام جزایری یا بابک زنجانی یا در بین افرادی که اعدام شده 

اند، مشاهده کرد.

پرونده سیاه مدیریت � 
هنگامی که مرکز پژوهش��های مجلس از فقیر بودن ۸۹ درصد 
جامع��ه خب��ر می دهد، این آمار وحش��تناک تنها یک مفهوم می 
تواند داشته باشد، وجود مدیرانی در راس که لیاقت جایگاهی که 
بر آن تکیه زده اند را ندارند. اما نکته اینجاس��ت که این مدیران 
هرگز به خاطر فقر ۸۹ درصد جامعه بازخواست و محاکمه نمی 
شود، بلکه مدیری می رود و مدیر دیگری جای او را می گیرد و 
چون سابقه مدیریت در کشور ما نشان داده که هر بالیی بر سر 
کشور بیاورند، به هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند، هر فردی به 
خود اجازه می دهد برای تصدی پس��ت های مدیریتی در قوای 

سه گانه، سینه سپر کند. 

تجارت تبعات رشد تورم و گرانی را بررسی می کند

فقر و شکاف طبقاتی مولود اقتصاد بیمار

اخبار كوتاه

استقالل نداشتن بانک مرکزی، منشأ بسیاری از مشکالت حقوق فقط 50 درصد نیازهای کارگران را پوشش می دهد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه حقوق ماهیانه کارگران صرفًا  
می تواند ۳۰درصد نیازهای ایده آل یک خانوار کارگری را پوشش دهد گفت:در بهترین 
حالت اگر حقوق کارگران به موقع پرداخت شود. دریافتی کارگران نصف نیازشان است.
حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با تسنیم، درباره وضعیت دشوار زندگی کارگران گفت: 
جامعه کارگری حال و روز خوبی را تجربه نمی کند. سونامی های سهمگین تورمی چند 
ساله اخیر که بر اثر تصمیم گیری های غلط برخی مسئولین فاقد کارآیی دولتی و غیر 
دولتی به وقوع پیوسته کمر اقتصاد کارگران و خانواده های آنان را در هم شکسته است.

وی افزود: کارگران  با توجه به خواب بودن مسئولین  برای جبران بقیه نیازهای معیشتی خود چه تدابیری داشته اند؟ دست 
و پا کردن شغل دوم و کارکردن تا پاسی از شب، حذف درصد زیادی از اقالم سبد خوراکی ها، حذف تفریحات، مسافرت ها 
و مهمانی ها، عدم تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه های سنگین، حذف نیازهایی همچون خرید مسکن و لوازم 

خانگی و خودرو و فرار کردن از انجام هزینه های درمانی خود و خانواده بخشی از این اقدامات است.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه منشأ بسیاری از مشکالت، استقالل نداشتن 
بانک مرکزی است گفت: رشد نقدینگی به دلیل همین قرض دادن بانک مرکزی به 
دولت است و بانک مرکزی نباید پول بدون پشتوانه منتشر کند و این دومین اقدامی 
است که باید بانک مرکزی انجام دهد.به گزارش صداوسیما، غالمرضا مصباحی مقدم 
گفت: استقالل بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی مجری سیاست های 
پولی باشد بدون اینکه دولت به منابع بانک مرکزی اتکاء کند.وی ادامه داد: منابع بانک 
مرکزی جیب ملت بوده و پول نشانه قدرت خرید است. نماینده اسبق مجلس گفت: 

بانک مرکزی نباید به دولت قرض بدهد، زیرا قرضی که دولت از بانک مرکزی می کند هرگز پس داده نمی شود همچنین 
بانک مرکزی نباید قرض ریالی به دولت بدهد و ارز از دولت بخرد.مصباحی مقدم افزود: دولت نباید بانک مرکزی را جیب 
خودش تلقی کند و بانک مرکزی باید مستقل از دولت عمل کند.وی اضافه کرد: استقالل بانک مرکزی به معنای حفظ 

قدرت خرید پول است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود.

صندوق سرمايه  گذاری امالک و مستغالت راه اندازی می شود

مدیریت بازار مسکن در بورس
رضا نوحی حفظ آباد از راه اندازی صندوق س��رمایه  گذاری امالک 
و مس��تغالت خبر داد و گفت: در این صندوقها، درآمدهای حاصل 
ش��ده طی س��ال قابل تقسیم اس��ت و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ 
درصد از درآمدهای دریافتی حاصل از اجاره دارایی های غیرمنقول 
و نیز س��ود دریافتی ناش��ی از س��رمایه گذاری در اوراق بهادار تحت 
تملک صندوق پس از کسر هزینه های صندوق بین سرمایه گذاران 
تقسیم می شود. رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان 
بورس گفت: دوره های تقسیم می تواند ماهانه، فصلی یا به صورت 
ساالنه درنظر گرفته شود. اساسنامه مربوط به این نوع از صندوق های 

سرمایه گذاری طوری تدوین شده که صندوق به استثنای شش ماه 
اول ش��روع فعالیت صندوق و ۶ ماه مانده به اتمام فعالیت صندوق، 
ملزم به رعایت نصاب سرمایه گذاری حداقل ۶۰ درصد از دارایی های 
صندوق در دارایی های موضوع فعالیت اصلی صندوق، حداکثر ۳۵ 
درصد از دارایی های صندوق در سرمایه گذاری در اوراق بهادار مرتبط 

با دارایی های مذکور )مانند اوراق مشارکت، استصناع، رهنی و اجاره 
و واحدهای صندوق های زمین و ساختمان در پروژه های ساختمانی( 
و حداکثر پنج درصد از کل دارایی های صندوق به س��رمایه گذاری 
در سهام شرکت های ساختمانی است. با توجه به اینکه ماهیت این 
صندوق، سرمایه گذاری در دارایی های غیرمنقول و با سرمایه ثابت 

اس��ت، اش��خاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر یا ناشران 
بورسی یا فرابورسی در صنعت انبوه سازی، امالک و مستغالت مجاز 
به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابالغ مقررات 
مربوطه می توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. امکان 
افزایش سرمایه در این صندوق ها نیز وجود دارد.  با توجه به افزایش 
شدید قیمت مسکن به ویژه در سال های اخیر به منظور حفظ قدرت 
خرید خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل، 
دو راهکار اصلی در بورس تعبیه شده است تا  سیاست گذاران  بتوانند 
به شکل متری و با سرمایه اندک در مسکن سرمایه گذاری کنند.  

 خزانه دار کل کشور با اعالم خبر طراحی و پیاده سازی 
س��امانه س��فته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه 
خزان��ه داری الکترونی��ک، از تهی��ه ضوابط اجرایی مورد 
نی��از ای��ن طرح و ابالغ آن ب��ه بانک های عامل در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید رحمت اله اکرمی اظهار کرد: طراحی 
و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای 
قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت 
الکترونیک و مدیریت خدمات کش��وری، در راس��تای 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران مبنی بر پیاده سازی 
دول��ت الکترونی��ک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، 
صورت گرفته است.وی با اشاره به اینکه خزانه داری کل، 
طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی 
را در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با همکاری 
دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار 
داد.  او در ادامه، "ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع 

زنجیره های واسطه در ارائه اوراق مذکور"،  "جلوگیری 
از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی 
از اوراق ذکر شده" و "اصالت و اعتبار بخشی با امضای 
دیجیتال توس��ط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
های عامل" را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی 
عنوان کرد.خزانه دار کل کش��ور "امکان رصد و پایش 
فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت اقتصاد، قوه 
قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولش��ویی و ممانعت از 
صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر 

مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
 اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک 
برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی 
انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی 
هزینه های دیگر را از جمله مزایای اس��تفاده از س��فته و 
برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال 
حاضر اوراق مذکور به سه تا چهار برابر مبلغ دریافتی بابت 

مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.
خزانه داری کل گفت: با توجه به اینکه خزانه داری کل 
کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می شود، این 
خزانه داری پیگیری های الزم برای الکترونیکی نمودن 
اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می دهد. 
وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، 
پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی چون "بارنامه" است که 

توسط راهداری در حال نهایی شدن است.

رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از س��ال ۹۰ تا ۹۹ با 
۳۴۰۰ صراف��ی و معامله گ��ران ارزی متخلف و غیرمجاز 
برخورد شده گفت: آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین تعداد 

صراف متخلف و غیرمجاز را داشته است.
احمد لواسانی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه بر اساس 
قوانین پولی و بانکی و قانون برنامه پنجساله توسعه مجوز 
صرافی صرفا باید از کانال بانک مرکزی داده شود، گفت: 
طب��ق قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز هر نوع خرید و 
فروش ارز خارج از چهارچوب تعیین شده بانک مرکزی، 

در حکم قاچاق ارز است.
وی گفت:: معامله گران غیرمجاز ارز عمدتا به منظور خروج 
سرمایه و ارز و نیز تامین مالی قاچاق در استان های مرزی 
نامبرده شده مستقر بوده اند.رئیس کانون صرافان با بیان 
اینکه از زمان تاسیس کانون صرافان قریب به ده سال 
می گذرد و این کانون در طول این مدت وظیفه آموزش، 
اطالع رسانی و حل اختالف دعاوی فی ما بین متقاضیان 
ارز و صرافی ها را بر عهده داشته است، گفت: معامله گران 
ارز برای احراز صالحیت صرافی مورد نظر خود می توانند 
با مراجعه به سایت و اپلیکشین کانون صرافان از سالمت 

و صحت معامله خود اطمینان حاصل کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر کالهبرداران ارزی در 
پوشش نام صرافی عمدتا در بستر فضای مجازی فعال 
هستند، عنوان کرد: بخش آی تی کانون صرافان روزانه 

به شکل مستمر در حال پایش صرافان غیرمجاز و معرفی 
آنان به اداره نظارت بانک مرکزی و سایرنهادهای نظارتی 
هست.لواسانی با بیان اینکه بعضا در یک ماه ۴۰۰-۳۰۰ 
صراف نما توسط این کانون در فضای مجازی شناسایی 
شده گفت: در شرایط تحریمی، هر صرافی که در زمینه 
نقل و انتقال ارز مرتکب  تخلف و خروج س��رمایه ش��ود 
قطعا مهره دش��من در جنگ اقتصادی خواهد بود و این 

کانون به شدت با آنان برخورد خواهد کرد.
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه از شهروندان تقاضا 
داریم در صورت انجام معامله ارز چه به صورت حضوری 
و چه مجازی، فقط در حساب بانکی دارای نام شخصیت 
حقوقی صرافی،مبلغ مد نظر خود را واریز و یا برداش��ت 
کنند، هشدار داد: صرافی که به غیر از حساب رسمی خود، 
شماره حسابی به نام اشخاص حقیقی مانند مدیرعامل یا 
سایر کارمندان صرافی معرفی می کند، به هیچ عنوان قابل 
اعتماد نیست و این معامله غیرقانونی و غیر مجاز است.

لواسانی از شناسايی 400 صرافی غيرمجاز در ماه خبرداد برای مديريت هزينه های كاغذ و چاپ صورت گرفت

هجوم كالهبرداران در پوشش صرافی به بازار ارز راه اندازی سامانه سفته و برات الكترونيكی 
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 اتمام احداث فاز دو کندرو بلوار ارتش 
مدی��ر ش��هرداری منطق��ه چهار 
هم��دان خب��ر داد: اح��داث فاز دو 
کن��درو بل��وار ارتش ب��ا اعتبار ۲۵ 

میلیارد ریال به اتمام رسید.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
ش��هرداری منطقه چهار همدان، 
مجی��د ش��اکری در گفت و گویی 
گفت: ساماندهی ورودی های شهر همدان یکی از سرفصل های 
پروژه های عمرانی ش��هرداری اس��ت که در همین راس��تا در 
فروردین س��ال جاری فاز ۲ کندرو بلوار ارتش از میدان اربعین 
)صداوس��یما( آغاز و به کندرو ورودی مریانج متصل ش��د که 
امید اس��ت عالوه بر زیبایی این بلوار، عبور و مرور ش��هروندان 

و مسافران را نیز تسهیل کند.
وی با اشاره به اینکه طول مسیر این کندرو در فاز دو  یک هزار 
متر است و در دو الین اجرا شد، افزود: در این پروژه ۲۵ میلیارد 
ریال هزینه کردیم و اقداماتی از قبیل خاکبرداری، جدولگذاری، 

زیرسازی و آسفالت ریزی انجام گرفت.
شاکری ادامه داد: خاکریزی فضای سبز این کندرو انجام شده 
که در روزهای آینده تس��طیح و عملیات احداث فضای س��بز و 

کاشت درخت آغاز خواهد شد.
مدی��ر منطق��ه چه��ار ش��هرداری همدان با اش��اره ب��ه اینکه 
قسمت هایی از این بلوار برای احداث کندرو، توسط شهرداری 
منطق��ه چهار تملک ش��ده بود، اب��راز کرد: همچنان چند قطعه 
ملک در مسیر این کندرو وجود دارد که امیدوارم هرچه زودتر 
با مالکان به توافق برس��یم و تاثیر این پروژه برای س��اکنان و 

خودروهای عبوری به طور کامل ایجاد شود.

احتمال بازگشت خاموشی های خانگی
مش��هد � س��خنگوی صنعت برق خراس��ان رضوی گفت: دو 
هفته ای اس��ت که خاموش��ی های با برنامه در س��طح استان به 
حداقل رس��یده اما احتمال قطعی برق طی دو روز آینده وجود 

دارد.
حسن حشمتی با اشاره به افزایش دمای هوا در خراسان رضوی، 
اظهار کرد: با توجه به افزایش دما در استان، امروز و فردا احتمال 

قطعی برق در سطح مشهد و استان وجود دارد.
وی افزود: دو هفته ای است که خاموشی های با برنامه در سطح 
استان به حداقل رسیده است اما در دو روز گذشته خاموشی هایی 
را در برنامه داش��تیم و احتمال قطعی برق طی دو روز آینده در 

استان وجود دارد.
س��خنگوی صنعت برق خراس��ان رضوی بیان کرد: مشترکان 
باید مصرف برق را مدیریت کنند، الزم اس��ت میزان مصرف 
را در ح��د معم��ول حف��ظ کنیم در غیر این صورت ناچار به قطع 
برق مش��ترکان خواهیم بود. وی با بیان اینکه هوای خراس��ان 
رضوی رو به گرمی است گفت: در روزهای گذشته صد مگاوات 

افزایش مصرف برق در استان داشتیم.
حش��متی با اش��اره به کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق صنایع 
همچون سیمان و فوالد، خاطرنشان کرد: طی دو روز گذشته 
این صنایع مجددأ وارد مدار شدند که با توجه به گرم شدن هوا 
و افزایش مصرف، اگر میزان مصرف از میزان تولید در کش��ور 

بیشتر شود، ناچار به اعمال قطعی برق خواهیم بود.
وی اضاف��ه ک��رد: صنای��ع نیز همچون بخ��ش خانگی جدول 
خاموش��ی مختص خودش��ان را دارند که طبق توافق با صنایع، 

برنامه ای مجزا پیش بینی می شود.

تولید برق نیروگاه بندرعباس از یک میلیارد 
کیلو وات ساعت گذشت

بندرعباس - سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی شرکت 
مدیری��ت تولی��د برق هرمزگان گفت: ان��رژی تولیدی نیروگاه 
بندرعباس در چهار ماهه اول س��ال ۱۴۰۰ از مرز یک میلیارد 

کیلووات ساعت برق گذشت.
محمدعقی��ل عام��ری بیان داش��ت: میزان تولید انرژی برق در 
واحدهای بخار و گازی این نیروگاه از مرز یک میلیارد و ۷۴۲ 
میلیون و ۵۵۶ هزار کیلووات ساعت گذشته و همچنین نیروگاه 
در جذب بار راکتیو س��لفی جنوب ش��رق کشور و تصحیح ولتاژ 
منطقه مش��ارکت داشته است.سرپرس��ت معاونت مهندسی و 
برنامه ریزی ش��رکت مدیریت تولید برق هرمزگان ادامه داد: 
از ای��ن می��زان تولی��د حدود یک میلی��ارد و ۶۷۸ میلیون و ۹۹۰ 
ه��زار کیل��و وات س��هم واحدهای بخ��ار و بیش از ۶۳ میلیون و 
۵۶۶ هزار کیلو وات سهم واحدهای گازی نیروگاه بوده است.

عامری افزود: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد 
گازی ب��ا ظرفیت ۱۳۲۰ م��گاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه 
جنوب شرق کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان امسال 
نقش بس��زایی در پایداری ش��بکه برق سراس��ری و تامین برق 
اس��تان دارد. تمامی ش��ش واحد تولیدی نیروگاه بندرعباس در 

مدار تولید هستند.

 ۲۹۸ نفر در رشته آوایی مسابقات 
قرآن شرکت کردند

 بیرجند- رئیس اداره اوقاف بیرجند گفت: ۲۹۸ نفر از شهرهای 
بیرجند، درمیان و خوسف در رشته های آوایی چهل و چهارمین 

مسابقات قرآن کریم شرکت کردند.
دادخ��دا خدای��ی در گفتگو ب��ا خبرن��گاران اظهارکرد: چهل و 
چهارمین دوره از مس��ابقات قرآن کریم در رش��ته های آوایی 
در تاری��خ ۳۱ تیرم��اه و یک��م مردادم��اه با حضور متس��ابقین 
شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف با میزبانی شهرستان 
بیرجند برگزار شد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند اظهار 
کرد: در این راس��تا مس��ابقات خواهران در محل امام زادگان 
باقریه و مس��ابقات برادران در محل هیأت محبان الزهرا )س( 
بیرجند برگزار ش��د. خدایی با بیان اینکه در این مس��ابقات ۲۹۸ 
از متس��ابقین بیرجند، درمیان و خوس��ف شرکت کردند، افزود: 

از این تعداد ۶۶ نفر آقا و مابقی خانم بودند.   

اخبار كوتاه

شهرستان ها

بیمه مشترکین خانگی و تجاری در برابر حوداث بهره مندی مردم  شهرستان دیلم از خدمات گاز 
بوشهر- تجارت : مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: تا کنون در شهرستان 

دیلم افزون بر ۳۹۴ کیلومتر شبکه اجرا شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از  روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر 
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر گفت: در ش��مالی ترین شهرستان استان 
بوشهر،  دیلم تا کنون قریب به ۳۹۴ کیلومتر شبکه اجرا، که از این میزان شبکه 
گذاری بیش از ۱۵۲ کیلومتر در ش��هرها و ۲۴۱ کیلومتر نیز در روس��تاهای این 

شهرستان اجرا شده است.
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر گفت : کارمندان س��اعی ش��رکت گاز استان با اراده باال جهت گازرسانی به 
نقاط مختلف استان در تالش بوده و هستند و تمام توان خود را جهت رفع محرومیت در روستا ها انجام داده اند 
و در حال حاضر به گفته مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر ۷۳۸۹ انشعاب در شهرستان دیلم نصب شده است 

که از این میزان ۵۴۸۲ انشعاب در شهر ها و ۱۹۰۷ انشعاب در روستا ها می باشد.
رحمانی مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان بوش��هر افزود: در حال حاضر ۷۳۴۲ مش��ترک نیز در شهرس��تان دیلم 
ازخدمات گازرسانی استفاده می نمایند که ۶۲۲۱ مشترک در شهر ها و ۱۱۲۱ مشترک نیز در روستاها از خدمات 

گاز بهرمند می باشند.

شرکت ملی گاز ایران با هدف بیمه مشترکان گاز طبیعی در سال جاری، با شرکت 
سهامی بیمه تجارت نو قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان قم، مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
ق��م ب��ا اع��الم این خبر اظهار داش��ت: مطابق قرارداد منعقد ش��ده با بیمه تجارت 
نو، تمام حوادث ناش��ی از گازطبیعی ش��امل انفجار، آتش س��وزی و مسمومیت ها 
تح��ت پوش��ش خدم��ات بیمه مصرف کنن��دگان گاز قرار می گیرد، که مطابق آن 
همه مش��ترکان خانگی و تجاری در کش��ور تا پایان س��ال نسبت به حوادث ناشی 

از گاز طبیعی بیمه شدند.
علیرضا نصیری در مورد بیمه مش��ترکان گاز طبیعی گفت: برای حمایت و محافظت از مش��ترکان گاز طبیعی در 
مقابل حوادث مرتبط با گاز به صورت ساالنه بیمه مشترکان خانگی و تجاری برقرار شده است، اما این اقدام نباید 

موجب شود تا مشترکان نسبت به رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز بی توجه باشند.
وی با اشاره به جبران خسارت های مالی به ازای هر واحد مسکونی تصریح کرد: مطابق مفاد قرارداد، خسارت های 
مال��ی ذینفع��ان نی��ز ب��رای ام��وال منق��ول و غیرمنقول در هر حادثه پس از بررس��ی الزم در چارچوب قانونی قابل 

پرداخت است.

برگزاری جشنواره عکس "اصفهان، شهر زندگی" 
 جش��نواره عکس "اصفهان، ش��هر زندگی" با هدف ارائه تصویر همه جانبه از اصفهان 
در حوزه های عمران و توس��عه ش��هری، فضاهای ش��هری، رویدادهای فرهنگی و 
اجتماعی ش��هر و ش��هروندان، نمادهای ش��هری از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین 

الملل شهرداری اصفهان برگزار می شود.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در نظر دارد تا با برگزاری جشنواره 
عکس "اصفهان، شهر زندگی" لحظات و تصاویر جاری زندگی در چند سال گذشته را 
با رویکرد عمران و توسعه شهری، فضاهای شهری، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی 

شهر و شهروندان، نمادهای شهری و ... از زاویه دید عکاسان، ثبت و نظاره کند.

از همی��ن رو جش��نواره عک��س "اصفهان، ش��هر زندگ��ی" در محورهای بخش آزاد به 
دریافت آثاری با موضوع، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند، نشاط اجتماعی، 
زنان و زندگی ش��هری، ش��هر، فرهنگ و کرونا،گذر فرهنگی چهارباغ، گردش��گری و 
حضور گردش��گران، نمادها، تندیس های ش��هری، زیباس��ازی ها، حمل و نقل عمومی 
)مترو، یک ش��هر زیر ش��هر و ...(، عمران و توس��عه ش��هری )پروژه های جدید شهری(، 
بازآفرین��ی )مرمت و بهس��ازی فضاهای ش��هری(، برنامه ه��ا و رویدادهای فرهنگی، 
اجتماعی و ورزش��ی، جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان و 
ارتباطات ش��هری و ارتباطات بین الملل می پردازد. ش��رکت همه خالقان اثر از سراس��ر 

ایران در این جشنواره، آزاد است. همچنین آثار به صورت تک عکس پذیرفته می شود 
و هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۲۰ فریم عکس ارسال کند. ضمن اینکه عکس 
ها می تواند سیاه و سفید یا رنگی ارائه شود و ویرایش عکس ها تا آنجا که به اصل و 
جنبه استنادی اثر، خدشه ای وارد نکرده باشد، قابل قبول است. در صورت لزوم، هیأت 
داوران می تواند نسبت به دریافت اصل اثر، اقدام کند. آثار باید با فرمت jpeg ارسال 
شوند و اندازه ضلع بزرگ حداکثر ۲۰۰۰ پیکسل با حجم کمتر از ۲ مگابایت برای هر 
عکس باشد. عکس های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، 

واترمارک، لوگو یا هرنشانه  تصویری دیگری باشند.

 مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 
گفت: ۲۰ کیلومتر از بزرگراه زابل - زاهدان در س��ال 

جاری زیر بار ترافیکی خواهد رفت.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات و اط��الع رس��انی راه و 
شهرس��ازی اس��تان سیستان و بلوچس��تان، عطاء اله 
اکبری اظهار داشت: طول کلی محور پر تردد زاهدان- 
زاب��ل ۲۰۰ کیلومتر اس��ت که تاکن��ون ۱۱۵ کیلومتر 

بزرگراه در این مسیر به بهره برداری رسیده است.
وی افزایش سرعت تردد وسایل نقلیه و کاهش ترافیک 
و اس��تهالک وس��ائط نقلیه و اش��تغالزایی را از جمله 
مهمتری��ن مزایای احداث بزرگراه عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر ۲۷ کیلومتر بزرگراه در مسیر زاهدان- 
زابل توس��ط این اداره کل در حال احداث اس��ت که در 
صورت تخصیص به موقع اعتبارات ۲۰ کیلومتر آن تا 

پایان سال جار ی آماده بهره برداری می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با 
بیان اینکه در ۲ سال گذشته احداث دو قطعه بزرگراه به 
طول ۳۷ کیلومتر)قطعه ۴ و ۵( در محور زاهدان- زابل 
به پیمانکار واگذار شده است، گفت: بر اساس ارزیابی 
های انجام شده عملیات احداث قطعه سه بزرگراه این 
محور نیز بطول ۲۷ کیلومتر در ۶ ماهه دوم سال اجرایی 
می شود و تنها احداث قطعه ۲ این بزرگراه بطول ۲۷ 

کیلومتر برای سال آینده باقی می ماند.
اکب��ری همچنی��ن از احداث ۲ دس��تگاه پل در بزرگراه 
زاهدان- زابل خبر داد و افزود: پل نهراب بطول ۱۹۲ 
متر بعد سالیان طوالنی از احداث آن با پیگیری جدی 
این اداره کل با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان تا شهریورماه 
س��ال جاری آماده افتتاح می ش��ود تا مطالبه به حق 

شهروندان زابل در این زمینه محقق شود.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تاکید 
بر این نکته که نباید احداث باند دوم بزرگراه زاهدان- 
زابل این قدر طوالنی می شد، اظهار داشت: امروزه به 
دلیل رشد و گسترش شهرها و رفت و آمدهای سنگین 
درون ش��هری و همچنین به منظور فراهم ش��دن سفر 
ایمن، کاهش حوادث رانندگی و زمان سفر و تسریع در 
جابجایی کاال و مس��افر توسعه بزرگراهها نقش بسیار 
مهمی در ش��بکه حمل ونقل درون ش��هری و اقتصاد 

ملی ایفا می نماید.

گیالن ، فرحی - وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سختی 
های تکمیل هشت کیلومتر باقیمانده از آزادراه قزوین- 
رش��ت، گفت: در حال حاضر این پروژه از پیش��رفت 

فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی برخوردار است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی راه 
و شهر سازی استان، محمد اسالمی در حاشیه بازدید از 
آزاد راه قزوین - رشت در محدوده شهر منجیل در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای ۸ کیلومتر باقیمانده 
از ای��ن آزاد راه یک��ی از معضالت و گره های ترافیکی 
کشور بود، اظهار کرد: هموطنان برای عبور از این مسیر 

ساعت ها باید در ترافیک معطل می شدند.
اسالمی به اقدامات صورت گرفته برای تکمیل و بهره 
برداری از این پروژه اشاره و اضافه کرد: با همکاری و 
تالش همه دستگاه ها، کار فشرده و سختی برای اجرای 

این طرح طی ماه های اخیر انجام شده است.
وی در ادامه به پیش��رفت بیش از ۷۰ درصدی هش��ت 
کیلومتر باقیمانده از آزاد راه قزوین - رشت اشاره و با 
بیان اینکه س��ختی های کار در این منطقه با توجه به 
اینکه زندگی مردم منجیل و رودبار به رودخانه سپیدرود 
وابسته بوده بسیار زیاد بود، اظهار کرد: با توجه به این 
شرایط با استفاده از احداث پل و تونل اقدامات الزم برای 

تکمیل این آزاد راه در دستور کار قرار دهیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از ۸.۳ کیلومت��ر ای��ن مس��یر 

تش��کیل تون��ل  و  پ��ل  را  کیلومت��ر   ۵  ح��دود 
 می دهد، افزود: تالش ش��ده برای احداث این مس��یر 
با حداقل آس��یب به محیط زیس��ت حداکثر استفاده را 
فرصت فضای آزادی که می توان با احداث پل و تونل 

به وجود آورد، کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه با اش��اره به اینکه برای 
اجرای این پروژه زمان بندی ۲۷ ماهه تعیین شده بود، 
گفت: انجام این پروژه در زمان بندی تعیین ش��ده در 

مقایسه با پروژه های مشابه حائز اهمیت است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ماه های آین��ده باقی عملیات 
س��اخت و تکمیل این پروژه اجرایی و ش��اهد اس��تفاده 
هموطنان از این مسیر خواهیم بود، اضافه کرد: با توجه 
به تأخیر در اجرای این پروژه و تحریم ها و مش��کالت 
اقتص��ادی برای این پ��روژه ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

هزینه شده است.

پيشرفت ۷0 درصدی باقيمانده آزادراه قزوين- رشتمحور زاهدان- زابل  زير بار ترافيكی می رود

بوش��هر، کرم پور - مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان بوش��هر 
گفت: تالش می کنیم با برنامه ریزی هدفمند، کیفیت آموزش 

و تربیت دانش آموزان استان بوشهر ارتقا یابد.
علیمراد کرمی در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش 
شهرس��تان ها و مناطق اس��تان بوشهر با اشاره به شروع فعالیت 
دولت جدید در آینده ای نزدیک اظهار داش��ت: دریافت ش��هریه 
در مدارس دولتی استان بوشهر ممنوع است و در مدارس خاص 

بایستی بر اساس بخشنامه های دولتی اخذ شود.
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش اس��تان بوش��هر گف��ت: باید با 
مستندسازی، گزارش جامعی از فعالیت ها و خدمات انجام شده 

در اختیار تیم جدید مدیریتی قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: اقدام��ات خوب��ی در آموزش و پرورش اس��تان، 
همچون رتبه دوم کش��ور در مستندس��ازی امالک آموزش و 
پرورش اس��تان، ارتقا رتبه اس��تان در کنکور سراسری تا جایگاه 
یازده��م، ارتقا میانگی��ن نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان 
حدود نیم نمره )میانگین رش��د کش��ور حدود پنج صدم اس��ت( و 
ارتقا جایگاه آموزش و پرورش اس��تان به رتبه نهم کش��وری 
در ش��اخص های ۲۰ گانه وزارت آموزش و پرورش انجام ش��ده 

است.
کرم��ی ب��ا بی��ان اینکه همه مدیران تا آخرین روز خدمت باید با 
تمام انگیزه فعالیت کنند، تأکید کرد: باید با ارائه گزارش مدون 
و منظم، تصویر روشنی از وضعیت موجود، چالش ها و دغدغه ها 

برای مدیران آینده شرح داده شود.
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان بوش��هر آماده سازی مدارس 
برای بازگشایی را مهمترین وظیفه آموزش و پرورش در تابستان 
دانست و عنوان کرد: پروژه مهر باید در اولویت کار همه مدیران 
قرار داش��ته باشد تا ش��رایط مناسبی برای دانش آموزان فراهم 
ش��ود. وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی ۱۶ ماهه فعالیت های 

حضوری در مدارس، اجرای پروژه مهر به نسبت سنوات گذشته 
از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کرمی با بیان اینکه دانش آموزان از تعطیلی فعالیت های آموزشی 
حضوری متضرر شده اند، افزود: تأکید وزارت آموزش و پرورش 
بر بازگش��ایی حضوری مدارس در اول مهر اس��ت، اما همه تابع 
تصمیمات س��تاد ملی کرونا و نحوه اجرای طرح واکسیناس��یون 

معلمان هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: پیش دبستانی ها 
در س��ال تحصیلی آینده به ش��یوه حضوری و مجازی فعالیت 

خواهند کرد و امیدواریم خانواده ها اس��تقبال بیش��تری از حضور 
فرزندانشان در پیش دبستانی ها داشته باشند.

وی افزود: در این شرایط که مدارس تعطیل بوده اند، باید با تقویت 
مدارس شبانه روزی، اجرای طرح روستا مرکزی برای پسران و 
دختران و اخذ فهرست افراد الزم التعلیم از ثبت احوال و خانه های 

بهداشت برای ارتقا نرخ پوشش تحصیلی تالش کنیم.
 کرمی با بیان اینکه اخذ شهریه در مدارس دولتی ممنوع است، 
تأکید کرد: به جز هزینه کتاب و بیمه مدیران مدارس حق اخذ 
هیچ گون��ه وج��ه بدون رضایت خانواده ه��ا ندارند و اگر تخلفی 

ص��ورت گی��رد، بدون اغماض با مدی��ر متخلف برخورد قانونی 
می ش��ود. مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان بوشهر یادآور شد: 
خانواده ها می توانند از روی اختیار و رضایت برای بهبود کیفیت 

فعالیت ها به مدارس کمک کنند.
وی با بیان اینکه مدارس خاص همچون شاهد، هیئت امنایی و 
غیردولتی باید بر اساس بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش، 
از خانواده ه��ا ش��هریه دریاف��ت کنند، اف��زود: اگر مدارس قصد 
دریافت ش��هریه اضافه داش��ته باشند، این شهریه باید در قالب 

فعالیت های فوق برنامه و با رضایت کتبی خانواده ها باشد.
کرمی یادآور شد: خانواده ها قبل از پرداخت شهریه فوق برنامه، 
حتمًا لیست برنامه هایی که مدرسه قرار است در سال تحصیلی 

اجرا کند را از مدیر مطالبه کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان بوش��هر تأکید کرد: مدیران 
و رؤس��ای آموزش و پرورش شهرس��تان ها و مناطق ش��خصًا 
باید بر روند ثبت نام مدارس نظارت جدی داشته باشند و اجازه 

هیچ گونه تخلفی را ندهند.
وی ب��ا بی��ان اینکه معلم��ان در دوره کرونا مجاهدانه در میدان 
آموزش و تعلیم دانش آموزان حضور داش��ته اند، تأکید کرد: هر 
چند معلمان خدمات ش��ایانی ارائه کرده اند اما آموزش مجازی 
جایگزین کالس و مدرس��ه نمی ش��ود. به همین دلیل برخی از 

دانش آموزان با مشکالت آموزشی و تربیتی روبه رو شده اند.
کرمی ادامه داد: برای جبران و تثبیت فرآیند یادگیری از ظرفیت 
راهبران آموزش��ی، بس��یج دانشگاه فرهنگیان، واقفین علمی و 
معلمان منطقه برای جبران ضعف درسی دانش آموزان ابتدایی 

استفاده شود.
وی توس��عه هنرس��تان های فنی و حرفه ای و کاردانش را مهم 
دانسته و تأکید کرد: ضمن اولویت قرار دادن احداث فضاهای 

هنرستان، تغییر کاربری هنرستان ها ممنوع است.

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر مطرح کرد:

  آموزش و تربیت دانش آموزان نیازمند ارتقا

انتقال »ذوب« از فرابورس به بورس به زودی نهایی می شود
فراین��د انتق��ال نماد ذوب از فراب��ورس به بورس در حال انجام 

است و به زودی مراحل آن نهایی می شود.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، ضمن بیان 
مطلب فوق ،گفت: اگر ذوب آهن را برای واردات زغال سنگ 
خارج��ی آزاد بگذارن��د از نظر کیفیت و ارزش اقتصادی بازدهی 

بیشتری خواهد داشت.
ی��زدی زاده ب��ا تش��ریح دالیل تمرکز این ش��رکت بر صادرات 
ش��مش، بیان کرد: محدودیت در صادرات محصوالت نهایی 

به دلیل تحریم ها و وضع تعرفه های س��نگین 
بر واردات محصوالت نهایی فوالدی با عنوان 
حمایت از صنایع داخلی توسط سایر کشورها، 
تعدد کارخانه های نورد در کشور و رقابت منفی 
قیمت��ی آن ه��ا در بازار های هدف صادراتی به 
دلیل دسترس��ی به شمش ارزان قیمت داخلی 
بس��یار دش��وار اس��ت. به همین منظور بیشتر 

کشور ها تمایل دارند تا تنها شمش فوالدی را وارد کشور خود 

کنند تا محصوالت نهایی.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان چالش های این 
ش��رکت را عنوان کرد و گفت: بحران آب در 
اصفهان، تحریم ها، ویروس کرونا، محدودیت 
ظرفیت تولید زغال سنگ کشور، عدم تناسب 
قیمت گذاری زغال س��نگ داخلی در مقایسه 
با زغال سنگ خارجی از چالش هایی است که 

این شرکت با آن مواجه است.

یزدی زاده درباره برنامه های آتی این ش��رکت گفت: افزایش 
تولید با راه اندازی کوره بلند شماره یک، کاهش مصرف کک، 
تملک معادن س��نگ آهن، تکمیل زنجیره تامین آب، افزایش 
موجودی مواد اولیه، تأس��یس ش��رکت حمل و نقل ریلی برای 
حم��ل و نق��ل پایدار مواد اولیه، خرید برق از بورس انرژی، آغاز 
بازسازی باتری شماره ۲ کک سازی، تداوم انتقال پساب شهری 
به کارخانه، انتشار اوراق مرابحه و استفاده از توان شرکت های 

تابعه خارج از کشور از جمله برنامه های این شرکت است.
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 افزایش ۴۱ درصدی قیمت روغن موتور 
کلید خورد

در حال��ی ک��ه س��ازمان حمایت با افزای��ش قیمت روغن موتور 
بنزینی و دیزلی از س��وی ۴ ش��رکت تولیدکننده داخلی موافقت 
ک��رده، یکی از این ش��رکت ه��ا از افزایش ۴۱ درصدی روغن 
موتور خبر داده اس��ت. یک ش��رکت تولیدکننده روغن موتور از 
افزایش نرخ انواع محصوالت بنزینی و دیزلی خود تا ۴۱ درصد 
و با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
خبر داده است. رئیس سازمان حمایت در نامه ای به سازمان های 
صمت استان ها خواستار نظارت بر قیمت ها و اجرای نرخ نامه 
اعالمی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده روغن موتور شده است. 
در همین ارتباط، یکی از شرکت های تولیدکننده داخلی روغن 
موت��ور در اطالعیه ای در س��امانه ک��دال از افزایش ۴۱ درصد 
محص��والت بنزین��ی و دیزل��ی روغن موتور خبر داده اس��ت. 

نرخ های جدید از ۲۷ تیرماه اعمال شده است.

طلبکاران سراغ حساب بانکی پرتغالی شرکت 
نفتی ونزوئال رفتند

طلبکاران ش��رکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال پولی که در 
حس��اب این ش��رکت در بانک نوو بانکوی پرتغال قرار دارد را 
هدف گرفتند تا صدها میلیون دالر طلب معوقش��ان را وصول 
کنند. بانک پورتوریکویی "بانکو سان خوان اینترناسیونال" در 
ژوییه حکمی از دادگاهی در لیسبون برای توقیف حساب حاوی 
۱.۳ میلیارد دالر شرکت PDVSA ونزوئال در نوو بانکو دریافت 
کرد تا بتواند بدهی که تحت توافق سال ۲۰۱۸ با شرکت نفتی 
دولت��ی ونزوئ��ال دارد را وص��ول کند. یک منبع آگاه اظهار کرد: 
ش��رکت آمریکایی O-I Glass Inc و ش��رکت نفتی کونوکو 
فیلیپس مستقر در هیوستون به دنبال دریافت احکام مشابهی 
برای دریافت خس��ارت مربوط به ملی ش��دن داراییهایشان در 

ونزوئال هستند. 

حفاری و تکمیل ۲۸ حلقه چاه های نفت و گاز 
در کشور

معاون عملیات حفاری ش��رکت ملی حفاری ایران از حفاری و 
تکمیل ۲۸ حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی 
و دریایی در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد. مسعود افشار 
اظهار کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون ۲۸ حلقه چاه های نفت و 
گاز در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی حفاری و تکمیل شده 
است. وی افزود: از این تعداد چاه، ۴ حلقه توسعه ای - توصیفی، 

۲ حلقه اکتشافی و ۲۲ حلقه تعمیری - تکمیلی است. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

قیمت نفت خام برنت به 74 دالر بازگشتکاهش 381 میلیون متر مکعبی حجم آب سدهای پنج گانه استان تهران
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران، از کاهش ۳۸۱ میلیون متر مکعبی حجم آب سدهای پنجگانه استان تهران 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته خبر داد. محمد شهریاری با بیان این مطلب 
اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره آب در مخازن سدهای پنجگانه استان تهران 
۷۰۴ میلیون مترمکعب است که این حجم در مقایسه با روز مشابه سال گذشته که 
یک میلیارد و ۸۵ میلیون متر مکعب بوده، ۳۸۱ میلیون مترمکعب کاهش را نشان 
می دهد. وی همچنین با اش��اره به حجم آب ذخیره ش��ده فعلی س��دهای امیرکبیر، 

لتیان، الر، طالقان و ماملو که به ترتیب ۱۶۵، ۵۰، ۱۲۰، ۲۷۳ و ۹۸ میلیون متر مکعب است، ادامه داد: متاسفانه این 
احجام نس��بت به س��ال گذش��ته خصوصا در س��دهای ماملو و طالقان با کاهش چشمگیری مواجه شده اند. مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران همچنین با اشاره به میزان بارندگی 
در استان تهران گفت: وضعیت بارندگی در حوضه آبریز سدهای استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه 
با مدت مشابه سال آبی گذشته متاسفانه کاهش ۳۶ درصدی را نشان می دهد و این کاهش میزان بارندگی موجب 

شده است که در فصل آبگیری نتوانیم آبگیری مناسبی در سدهای استان تهران انجام دهیم. 

قیمت نفت خام در پایان معامالت بامداد ش��نبه به وقت تهران توانس��ت س��قوط 
سنگین روز دوشنبه گذشته را جبران کرده و این هفته خود را در محدوده مثبت 
به پایان برس��اند. روز دوش��نبه افزایش نگرانی ها از گس��ترش کرونای دلتا در 
مصرف کنندگان بزرگ نفت جهان مانند آمریکا، انگلیس و ژاپن باعث شده بود 
نگرانی هایی در مورد آینده تقاضای س��وخت به وجود بیاید. از س��وی دیگر توافق 
اوپ��ک پ��الس برای افزایش ۴۰۰ هزار بش��که ای تولی��د روزانه خود در هر ماه از 
ماه های پیش رو، فشار مضاعفی بر قیمت ها وارد کرده بود. اما با کاهش نگرانی ها 

در مورد موج جدید کرونا و نظرات کارشناس��ان در مورد اینکه افزایش تولید اوپک پالس نمی تواند برای جبران 
افزایش تقاضای جهانی کافی باش��د، قیمت ها دوباره رش��د کردند. قیمت پیش خرید هر بش��که نفت خام برنت که 
روز پنج ش��نبه با جهش ۲.۲ درصدی همراه ش��ده بود، در معامالت دیش��ب ۳۱ س��نت یا ۰.۴ درصد رش��د کرد و به 
۷۴.۱۰ دالر رسید. قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام آمریکا هم ۱۶ سنت یا ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۷۲.۰۷ 
دالر رسید. این شاخص هم در معامالت پنج شنبه ۲.۳ درصد جهش کرده بود. شاخص های نفت خام پس از ثبت 

۲ هفته افت متوالی این هفته توانستند ۰.۴ درصد رشد کنند.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
سرپرست سازمان هواپیمایی  گرانی ها را غیرقانونی دانست:

 افزایش قیمت بلیت هواپیما ممنوع
گروه راه مس�کن :مدتی اس��ت بحث در مورد نرخ بلیت هواپیما 
بین ارگان های مختلف باال گرفته و هر دستگاه با نشانه گرفتن 
انگشت اتهام به سمت طرف مقابل تصمیمات گرفته شده را در 
چارچوب قانون می داند. از طرفی رییس انجمن ش��رکت های 
هواپیمایی کش��ور معتقد اس��ت که طبق قانون توس��عه برنامه 
پنجم، دولت حق دخالت در نرخ گذاری را ندارد و صرفا عرضه 
و تقاضا هست که قیمت بلیت هواپیما را مشخص می کند و در 
طرف مقابل وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور 
معتقدن��د ک��ه در قیمت گذاری نرخ بلیت تخلف صورت گرفته و 
ایرالین ها بایس��تی قیمت هایش��ان را به حالت قبل بازگردانند. 
گفتنی است از زمان شروع این اختالف نظرها ایرالین ها نرخ 
های جدید را اعمال کرده و کاری از دس��ت دولت و س��ازمان 
هواپیمایی به جز صدور بخش��نامه های بی اثر و مصاحبه های 

گوناگون برنیامده است. 
در ادامه مصاحبه های مسئوالن سازمان هواپیمایی کشور در جهت 
مخالفت با افزایش قیمت بلیت، سرپرس��ت س��ازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی 
ن��رخ حمل ونق��ل هوایی، هرگونه افزای��ش قیمت بلیت هواپیما 
غیرقانونی است. سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت 
هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت 
غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.

وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل 
هوایی اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ 

حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی 
خدمات و توس��عه ش��بکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور 
را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، 
محقق نشد.   امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در 
بند "ب" ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی 
شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری 
هوای��ی، نشس��ت و پرواز، خدمات پ��روازی و واگذاری اماکن و 

واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع 
س��ازی یا آزادس��ازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام 
دائمی یا برنامه شش��م توس��عه مورد تصریح قرار نگرفته اس��ت، 
افزود: لذا با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کش��وری، 
سازمان هواپیمایی کشوری علیرغم اشراف به مشکالت و چالش 
های شرکت های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و 
نقل هوایی را به مصلحت ندانس��ته و به موجب وظایف قانونی 
خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند "ب" ماده 

۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج 
در ماده ۷ آیین نامه ش��ورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت 
تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می دارد. وی به 
ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده ۱۶۱قانون پنجم توسعه 
پرداخت و اظهار داش��ت: براس��اس این بند، دولت مکلف بود تا 
پایان سال اول برنامه نسبت به  متنوع سازی نرخ خدمات حمل 
و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن 
آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات  فرودگاهی و 
شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه 
بهره ب��رداری از خدم��ات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشس��ت و 
برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط 

نسبت به واقعی  کردن نرخ آنها اقدام کند.
امیرمک��ری در ادامه به وظایف س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
همچنین ش��ورایعالی هواپیمایی براس��اس قان��ون هواپیمایی 
کش��وری اش��اره کرد و افزود: براس��اس بند "ب" ماده ۵ قانون 
هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق 
مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و 
رقابتهای مضره بین متصدیان حملو نقل هوایی و حفظ 
مصالح عمومی، ج��زو وظای��ف س��ازمان هواپیمایی کشوری به 
شمار می رود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی 
کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به 
میزان عادله تعیین شود، از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی 
اس��ت. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این 
موضوع در دستورکار شورایعالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته 

ودر اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سختی های تکمیل هشت کیلومتر باقیمانده از آزادراه قزوین- رشت، گفت: در حال حاضر این پروژه از پیشرفت 
فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی برخوردار است. محمد اسالمی با اشاره به اینکه اجرای ۸ کیلومتر باقیمانده از این آزاد راه یکی از معضالت و گره های 
ترافیکی کشور بود، اظهار کرد: هموطنان برای عبور از این مسیر ساعت ها باید در ترافیک معطل می شدند. وی در ادامه به پیشرفت بیش از ۷۰ 
درصدی هشت کیلومتر باقیمانده از آزاد راه قزوین - رش��ت اش��اره و با بیان اینکه س��ختی های کار در این منطقه با توجه به اینکه زندگی مردم 
منجیل و رودبار به رودخانه سپیدرود وابسته بوده بسیار زیاد بود، اظهار کرد: با توجه به این شرایط با استفاده از احداث پل و تونل اقدامات الزم 

برای تکمیل این آزاد راه در دستور کار قرار دهیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این که حمل ونقل دریایی با موانع داخلی مواجه است، گفت: عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موجب شده تا 
مشکالت حوزه دریایی و بندری به حداقل برس��د. س��یدمحمدجعفری  با اش��اره به اینکه برخی موانع حوزه دریایی و بندری کشور ش��امل تحریم 
های ظالمانه و غیرقانونی آمریکایی ها است، اظهار کرد: این مسئله موجب شده تا امکان ارتباط مالی با کشورهای مختلف دنیا برای ایران وجود 
نداشته باشد و همین امر مشکالت عدیده ای را برای اقتصاد ایران به وجود آورده که حوزه دریایی و بندری نیز از آن مستثنی نیست. وی ادامه 
داد: عالوه بر این حوزه حمل و نقل دریایی با برخی موانع داخلی مواجه اس��ت که ضرورت دارد هر چه س��ریع تر اصالح امور در دس��تورکار قرار 

گیرد تا شرایط بهتری برای حوزه دریایی و بندری کشور ایجاد شود. 

حمل ونقل دریایی با موانع داخلی مواجه استپیشرفت ۷۰ درصدی هشت کیلومتر باقیمانده آزادراه قزوین- رشت

هوای گرم باعث جاگذاشتن بار مسافران شد
یک شرکت هواپیمایی داخلی روز جمعه پس از آنکه بدلیل گرمای 
ش��دید هوا، در ش��هر مبدا ناچار به کاس��تن از بار مسافران ش��د، از 
مساف��ران ای��ن پرواز عذرخواهی کرد. این ایرالین های داخلی در 
پرواز خود از شیراز به مقصد بندرعباس، بدلیل گرمای هوای و با 
توجه به قدرت هواپیمای ATR ناچار بود یا از تعداد مسافران یا از 
میزان بار مسافران بکاهد که تصمیم به کاهش بار مسافران گرفته 
شد. این ایرالین با عذرخواهی از مسافران این پرواز اعالم کرد: 
برای انجام پرواز، شرایط آب و هوایی یکی از مهمترین شاخص ها 
در این زمینه است و از آنجایی که در روزهای اخیر در اغلب نقاط 
کشور، جبهه هوای گرم حاکم بوده، این موضوع در انجام پروازها 

بسیار تأثیرگذار بوده است.

افزایش سفرهای مردم با وجود کاهش تردد!
در هفته گذش��ته و در حالی که ممنوعیت های تردد بین اس��تانی 
از نیمه آن اعمال ش��د، ترددهای بین اس��تانی مردم با کاهش ۹ 
درصدی نسبت به دو هفته گذشته مواجه شد اما سفرهای مردم 
به نظر افزایش یافته است. در شرایطی که هفته گذشته و براساس 
مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت تردد بین اس��تانی از 
س��اعت ۱۸ روز دوش��نبه ۲۸ تیرماه آغاز ش��د و قرار است تا ساعت 
هفت صبح دوشنبه هفته جاری )چهارم مرداد ماه( ادامه پیدا کند، 
آخری��ن وضعیت ترددهای بین اس��تانی نش��ان می دهد که این 
ممنوعیت تا حدودی در کاهش سفرهای جاده ای مردم تأثیرگذار 
بوده است. البته مردم مانند همیشه سفرهای خود را قبل از اعمال 
این ممنوعیت آغاز کرده بودند و از روز یکشنبه هفته گذش��ته تا 
عص��ر روز بع��د از آن، رون��د افزایشی در نمودارهای منتشر ش��ده 
مشهود اس��ت و ترددهای بین اس��تانی مردم در این بازه حدود ۲۴ 
ساعته تا حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار وسیله نقلیه هم افزایش 
یافت. همچنین آمار دیگری نشان می دهد که مردم س��فرهای 
خود را در ایام ممنوعیت کاهش ندادند چرا که در همین بازه مورد 
بررسی مجموعا حدود ۹ میلیون ۳۹ هزار خودرو با پالک یکتا در 
محورهای مواصالتی مختلف مشاهده شده اند و این تعداد،  ۴۰۰ 
هزار وس��یله نقلیه بیشتر از تعداد اعالم ش��ده در هفته قبل از این 
گزارش است. البته مثل همیشه عمده این خودروها )بیش از ۲۰ 
درصد( متعلق به استان های تهران و البرز بودند و خودروهایی با 
پالک اس��تان های خراس��ان رضوی، فارس، اصفهان و مازندران 

در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

گروه زيربنايی- مسـلم پاک گهر: بحرانی كه در پی خشـك 
شـدن هورالعظيـم برای خوزسـتان پيش آمـده باعث بروز 
خسارات فراوانی به مردم آن منطقه شده است. دولت همواره 
نسـبت به هشـدارهای زيست محيطی بی تفاوت بوده و عمال 
نگاه كارشناسی خود را از اين بخش برداشته و با مسكن هايی 
كوتاه مدت و موقت در پی درمان وضعيت وخيم محيط زيست 
كشورمان گام برداشته است. بايد پذيرفت كه اين خشكسالی 
از سال ها قبل قابل پيش بينی بود و دلسوزان زيادی نسبت به 
اين امر هشدار داده اند، اما متاسفانه گوش های كمی پذيرای 
شـنيدن دردهای خشـكی كشور بوده كه آنها نيز نتوانستند 
كاری از پيـش نبردنـد. زنده نگاه داشـتن محيطی كه امكان 
زيسـت در آن در حال ناممكن شـدن اسـت نياز به تدبير دو 
چندان دارد. صرفا بسنده كردن به وعده و شعار ارمغانی برای 
اين خشكسالی ها نخواهد داشت. بايستی آستين همت را باال 
زد و همه جانبه وارد ميدان شـد. اصالح الگوی كشـت و حتی 
واردات بخشی از نيازهای كشور به جای كاشت آن، جلوگيری 
از حفر چاه های غيرمجاز، جلوگيری از كشت برخی محصوالت 
همانند برنج در استان های كم آبی مثل اصفهان و فارس شايد 

ابتدايی ترين اقداماتی باشد كه دولت بتواند انجام دهد. 

در ای��ن بی��ن وزیر نی��رو با ابراز نگرانی از احتمال خشکسالی در 
پاییز پیش رو گفت: همه دغدغه این است که چنانچه پیش بینی 
سازمان هواشناسی درست باشد و با خشکسالی دیگری و تأخیر 
در بارش مواجه باشیم، در تأمین آب شرب و کشت پاییزه برای 
کش��اورزان ب��ا مضیقه مواجه نشوی��م. رضا اردکانیان در جلسه 
ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی استان خوزستان که 
روز گذش��ته برگزار ش��د، اظهار کرد: بنا بر سیاست های دولت و 
برنامه هایی که در ابتدای دولت دوازدهم، هم خدمت نمایندگان 

در جلس��ه رأی اعتم��اد مطرح کردم و هم در جلسات دیگر ارائه 
دادم، با تأکید عرض می کنم که ما در ارتباط با بحث های انتقال 
آب بی��ن حوض��ه ای هیچ طرحی را بدون مجوز زیست محیطی 

اجرا نکردیم و نمی کنیم.
وی اف��زود: در ای��ن دول��ت هیچ طرح انتقال بین حوضه ای اجرا 
نش��ده اس��ت و تنها، طرح شیرین س��ازی و انتق��ال آب دریا به 
فالت مرکزی مطرح بوده است. وزیر نیرو بیان کرد: در ارتباط 
ب��ا ش��رایط امس��ال و بحث کشت، روال این اس��ت که ابتدای 
سال آبی در همه استان ها به ویژه استان خوزستان با توجه به 

منابع وس��یع آب و خاک، جدول منابع و مصارف آب را در خود 
استان تنظیم می کنند و برای تقسیم آب تصمیم گیری می شود 
که امسال نیز این کار انجام ش��د. وی با بیان اینکه بر اس��اس 
پیش بینی های هواشناس��ی هر س��ه ماه یک بار شرایط ترسالی 
و خشکسالی مشخص می ش��ود و خود مقامات اس��تان به این 
جمع بندی رسیده اند که برخی کشت های پرآب امسال محدود 
شود، افزود: برای اولین بار مجلس شورای اسالمی نیز در قانون 
بودجه به این کار، شکل قانونی داد. یعنی بر اساس بند ک تبصره 
۸ قان��ون بودج��ه، اختیار تصمیم گیری در این خصوص به خود 

استان ها واگذار شد و نهایتًا کمیته سازگاری با کم آبی استان به 
ریاس��ت اس��تاندار و عضویت مدیران استانی متناسب با شرایط 

آبی سال، تصمیم می گیرند که چگونه عمل کنند.
اردکانیان با ابراز نگرانی از احتمال خشکسالی در پاییز پیش رو 
ادامه داد: همه دغدغه این است که چنانچه پیش بینی سازمان 
هواشناس��ی درس��ت باش��د و با خشکسالی دیگری و تأخیر در 
بارش مواجه باش��یم، در تأمین آب ش��رب و کشت پاییزه برای 
کش��اورزان ب��ا مضیقه مواجه نشویم. وی افزود: جمعه گذش��ته 
جلساتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار و بررسی شد که 
چگونه رفتار شود تا معیشت کشاورزان آسیب نبیند. وزیر نیرو 
در خص��وص مناب��ع مالی، گفت: همه می دانیم که دولت از نظر 
برنام��ه و ط��رح ب��ا محدودیت مواجه نیست. در س��ال ۹۶ طرح 
جامع��ی ب��رای ح��ل و فصل مسائل آب و فاضالب و جمع آوری 
آب های س��طحی تدارک دیده ش��د. بخشی از اعتبار تأمین شد 
و بخ��ش قاب��ل توجهی نیز ب��ه دلیل مشکالت مالی باقی ماند. 
امیدواریم با خبرهای خوبی که این روزها شنیده می شود، منابع 
مالی قابل مالحظه ای به این مساله اختصاص داده شود و این 

طرح زودتر عملی شود.
وی بی��ان ک��رد: ط��رح فاض��الب اس��تان خوزس��تان به ویژه 
فاضالب اهواز موضوع بسیار مهمی اس��ت اما فراموش نکنیم 
 که به اندازه اهمیت این طرح، جمع آوری آب های سطحی نیز

 مهم اس��ت. اینجا مشکل آب های س��طحی به نوعی خود را در 
فاض��الب نی��ز نشان می دهد. اردکانیان یادآور ش��د: مجموعه 
تصمیم��ات اخی��ر دولت تأثیر قابل مالحظه ای خواهد داش��ت. 
وی گف��ت: در خص��وص مدیران س��عی م��ا این بوده که نه تنها 
در اس��تان خوزس��تان بلکه در دیگر مناطق نیز به ظرفیت منابع 
انسانی استان توجه کنیم زیرا این بزرگ ترین ثروت تجدیدپذیر 

کشور است.

وزیر نیرو از ادامه بحران خبر داد

نگرانی از خشکسالی در پاییز 

در 250 محله اصال معامله انجام نمی شود

خواب بازار مسکن در ۶۰ درصد محله های تهران
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینک��ه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصال 
معامله ای انجام نمی ش��ود گفت: حتما اگر تالطمی در بازارهای موازی ایجاد ش��ود، 
اثرات��ش در ب��ازار مسک��ن کمت��ر خواهد بود و ثبات از واکنشه��ای فعلی این بازار قابل 

انتظار است.
محمود محمودزاده در اظهار کرد: در خردادماه اعالم ش��د متوس��ط قیمت مسکن در 
تهران ۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصال 

معامله ای صورت نگرفته اس��ت. یعنی در حدود ۶۰ درصد محالت حتی یک قرارداد 
هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله ها فقط شاهد انعقاد یکی 
دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده ایم. بنابراین ارایه داده های قیمتی از چنین بازاری 

اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعالم کردیم این شیوه را قبول نداریم. 
وی افزود: قیمتهای اعالمی بر اس��اس متوس��ط نرخ معامالت ارایه می ش��ود در حالی 
که معامالت بسیار کاهش یافته اس��ت. نمی ش��ود وقتی در یک محله دو فقره معامله 

صورت می گیرد همان را مالکی برای اعالم متوس��ط آن محله در نظر گرفت. معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خرید و فروش 
مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتی می خواهید آمار ارایه دهید باید جامعه 
آماری ش��ما عدد قابل توجهی توجهی باش��د تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که 
در یک ماه به طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام می ش��ود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه 

مساوی از این دو ماه به دست نمی آید.
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رشد ۳۱.۸ درصدی صدور جواز تاسیس 
صنعتی در بهار ۱۴۰۰

بررسی آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 
صدور ۱۰ هزار و ۷۱۴ فقره جواز تاسیس صنعتی در سه ماهه 
نخست امسال است. آماری که حکایت از رشد ۳۱.۸ درصدی در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد. به گزارش ایرنا، پیش بینی 
می شود برای مجوزهای یاد شده در مجموع ۲۷۱ هزار و ۲۳۱ 
میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده باشد که حاکی از رشد 
۱۶۲ درصدی در هم سنجی با پارسال دارد. همچنین مجوزهای 
یادشده منجر به اشتغال زایی برای ۲۸۸ هزار و ۹۶ نفر می شود 
که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال رشد ۵۲.۴ درصدی را 
نشان می دهد. بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حوزه پروانه های بهره برداری صنعتی نیز رشد ۲۵.۳ درصدی 
این پروانه ها را در بهار ۱۴۰۰ با هزار و ۵۷۲ فقره نشان می دهد. 
برای این پروانه های صنعتی ایجادی و توسعه ای نیز ۴۶ هزار 
و ۵۲۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که اشتغال ۳۹ 

هزار و ۵۶۶ نفری را به دنبال خواهد داشت.

 رشد ۸.۳ درصدی صدور پروانه های 
اکتشاف معدنی

در بهار امسال ۲۲۱ پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شده 
است، آماری که حکایت از رشد ۸.۳ درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال دارد. بررسی گزارش های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نشان می دهد که در این مدت ۱۰۷ گواهی کشف و 
۱۲۱ پروانه بهره برداری معدنی صادر ش��د که در هم س��نجی با 
س��ال گذش��ته به ترتیب رشد ۳.۹ درصدی و افت ۵.۵ درصدی 
را نشان می دهد. همچنین در س��ه ماهه نخست امسال جمع 
اشتغال پروانه های بهره برداری معادن هزار و ۸۵ نفر بود که در 
مقایسه با سه ماهه پارسال افت ۳.۸ درصدی را نشان می دهد. 
همچنی��ن هزین��ه عملیات اکتشاف با رش��د ۵۶.۷ درصدی در 

مقایسه با بهار ۹۹ به ۳۳.۳ میلیارد تومان رسید.

آغاز مذاکرات ایران و اوراسیا در مورد ایجاد 
منطقه آزاد

سرویس مطبوعاتی کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعالم کرد که 
مذاکرات در مورد ایجاد منطقه تجارت آزاد دائمی بین ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( آغاز شده است. به گزارش 
تسنیم، س��رویس مطبوعاتی کمیسیون اقتصادی اوراس��یا در 
گفتگ��و ب��ا خبرگزاری دولت��ی "بلتا" در بالروس اعالم کرد که 
مذاک��رات در م��ورد ایجاد منطقه تجارت آزاد دائمی بین ایران 
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( آغاز شده است. به گفته 
این کمیسیون، جلسه هیئت های نمایندگی ایران و کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مسئول مذاکره برای امضای 
توافق نامه تجارت آزاد هستند، در تهران برگزار شد. براساس 
ای��ن گ��زارش، توافق نامه جدید جایگزین توافق موقتی خواهد 
شد که از اکتبر ۲۰۱۹ به اجرا درآمده است. در این دیدار، طرفین 
در مورد پیش نویس مشخصات فنی مذاکرات آینده و در مورد 

محتوای احتمالی سند تبادل نظر کردند. 

 طرح تبدیل حواله های ایران خودرو 
به سایر محصوالت

ش��رایط تبدیل متمرکز مختص تعهدات منقضی ایران خودرو 
مطابق جدول زیر اعالم ش��د. به گزارش تسنیم، جزئیات طرح 
تبدیل حواله های ایران خودرو به سایر محصوالت به شرح زیر 
است: ۱ .این بخشنامه جهت تبدیل قراردادهایی تنظیم و برنامه 
ریزی ش��ده اس��ت که از نوع پیش فروش بوده و دعوتنامه آنها 
منقضی شده است. ۲ .الزم به یادآوری است که طبق ضوابط و 
دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش 
فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ 
سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد. ۳ .الزم است بعد 
از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت 
پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط 
سیستم محاسبه گردد. ۴ .در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر 
شرایط بخشنامه ، شرایط تبدیل متوقف و اطالع رسانی الزم از 

طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.

پرداخت بیش از 31 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت رونق تولید

در ۳ ماه��ه اول امس��ال ، بی��ش از ۳۱ ه��زار و ۱۸۷ میلیارد ریال 
تسهی��الت ب��رای تامی��ن مالی بنگاه ه��ای تولیدی کوچک و 
متوس��ط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد در راستای اقتصاد مقاومتی و در قالب پروژه رونق تولید 
پرداخت ش��ده اس��ت. به گزارش ش��اتا، براساس آمار ارائه شده 
از س��وی معاون��ت طرح و برنام��ه وزارت صمت)دفتر مدیریت 
داده، آم��ار و فن��اوری اطالعات(، این میزان تسهیالت به ۹۱۷ 
بنگاه و طرح در ۳ ماهه اول ۱۴۰۰ پرداخت شده است. بر این 
اساس در ۳ ماهه اول امسال ۲ هزار و ۲۳ بنگاه تولیدی و طرح 
نیمه تم��ام ب��ا پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد برای دریافت 

تسهیالت ثبت نام کرده بودند. 

توقف تولید تویوتا در تایلند
ش��رکت خودروس��ازی ژاپنی تویوتا موتور Toyota Motor به 
دلی��ل کمب��ود قطعات، تولید خودرو را در س��ه کارخانه تولیدی 
خود در تایلند از چند روز گذشته متوقف کرده است. به گزارش 
تسنیم به نقل از رویترز، شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا موتور 
Toyota Motor به دلیل کمبود قطعات، تولید خودرو را در سه 
کارخانه تولیدی خود در تایلند از چند روز گذشته متوقف کرده 
است. در بیانیه شرکت تویوتا موتورز تایلند آمده است که تولید 
خودرو را در کارخانه خود در منطقه "بان فو" Ban Pho در روز 
سه شنبه و در کارخانه های سامرونگ Samrong و گیت وی 

Gateway در روز چهارشنبه به طور موقت متوقف کرد.  

گروه صنعت و تجارت: بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاكی از توليد 236 هزار و 355 دستگاه خودرو 
از ابتدای امسـال تا پايان خردادماه 1400 و رشـد ۹.5 درصدی 
آن در هم سـنجی با پارسـال است. طبق سند چشم انداز 1404 
ايـران بايد سـاليانه سـه ميليون دسـتگاه خـودرو توليد و 30 
درصـد آن را بـه بازارهـای جهانی صادر كند. در افق 1404 ايران 
با توليد ساليانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاری بايد در جايگاه 
نخسـت منطقه، 25 درصد آن را به خارج از كشـور صادر كند. 
كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه تنها راه گريز از تحريم ها، 
ارتقای داخلی سـازی در صنعت خودرو اسـت و اگر به ۹0 درصد 
داخلی سازی برسيم ديگر تحريم ها اثرگذار نخواهد بود. از زمان 
تالش ها برای احيای برجام و برداشته شدن احتمالی تحريم ها، 
تماس های متعددی از سوی خودروسازان و قطعه سازان خارجی 
با توليدكنندگان ايرانی گرفته شـده اسـت. اين شـركت ها در 
گذشته سرمايه گذاری های متعددی در كشورمان داشته اند و 
ايران را بازار بزرگی برای خود می بينند، به همين دليل مجددا به 
دنبال حضور در بازار كشورمان هستند. اكنون همه اين شركت ها 
منتظرند تا نتيجه مذاكرات سياسی را ببينند و در صورت رفع 
تحريم ها، به بازار ايران ورود كنند. البته برای اجتناب از مواجه 
شدن مجدد با تحريم ها بايد از همكاری با شركت هايی كه به نوعی 
با آمريكايی ها در تماس و همكاری هستند پرهيز كنيم، اما راهكار 

اصلی افزايش داخلی سازی دست كم به ۹0 درصد است.

صرفه جویی 500 � دالری برای هر خودروی داخلی
در همین حال مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در یک سال گذشته و با اجرای برنامه میزهای 
داخلی سازی، متوسط ارزبری خودروهای داخلی کاهشی بین ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ دالر را تجربه کرده است. سهیل معمارباشی در گفتگو با 
ایرنا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه کاهش ارزبری 
۱۰ میلیارد دالری طی س��ه س��ال )۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰( برنامه ریزی 
ک��رده ک��ه یک میلی��ارد و ۴۰۰ میلیون دالر آن مربوط به صنعت 
خودروسازی است. وی بیان داشت: به این منظور تاکنون چهار میز 
داخلی سازی برگزار شد و میز پنجم نیز هرچند به دلیل پاندومی 
کرونا تاکنون برگزار نشده، اما قراردادهای آن منعقد شده و از بین 
۲۰ قطعه در نظر گرفته شده برای داخلی سازی، ۱۴ قطعه به مرحله 
تولید رسیده است. به گفته این مقام مسوول، با در نظر گرفتن میز 
پنج��م تاکن��ون ۱۶۶ پرونده برای تولید انبوه ۳۰۳ قطعه تشکیل 
شده و با ۱۳۸ سازنده قرارداد منعقد شده است. وی خاطرنشان کرد: 

ارزش ای��ن قرارداده��ا ۵۲ هزار میلیارد ریال اس��ت که در صورت 
رسیدن به مرحله تولید انبوه، کاهش ارزبری ۳۸۳ میلیون یورویی 

را به دنبال خواهند داشت.
معمارباش��ی ادامه داد: تاکنون ۸۶ قطعه از ۳۰۳ قطعه یاد ش��ده 
در این میزها به مرحله تولید انبوه رس��یده و صرفه جویی ارزی 
۱۲۰ میلیون یورویی را نتیجه داده است و بقیه قطعات در حال 
طی کردن مراحل کار اس��ت. وی گفت: برای امسال برگزاری 
س��ه میز داخلی س��ازی دیگر برای قطعات خودرو برنامه ریزی 
شده است که شامل ۳۷ قطعه و ۹۰ میلیون یورو کاهش ارزبری 
خواهد بود. مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داش��ت: در یک س��ال گذش��ته و با اجرای 
برنامه های یاد شده، تاکنون کاهش ارزبری حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
دالری در هر خودروی داخلی محقق ش��ده و از ۲ هزار و ۵۰۰ 
دالر به کمتر از ۲ هزار دالر رس��یده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: 
در خودروهای جدید داخلی که از گیربکس های اتوماتیک بهره 
می برند و بسیاری قطعات جدید آنها داخلی سازی نشده، ارزبری 
بیش از سه هزار دالر است که خودروهایی نظیر تارا، شاهین و 

دناپالس اتوماتیک را شامل می شود.

 یک ه���زار و ۵۰۰ � ی���ورو، حداق���ل ارزب���ری خودروهای 
داخلی

پی��ش از ای��ن محمدرض��ا نجفی منش، ریی��س انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان خودروی کشور گفته بود: 
اکنون ارزبری خودروهای داخلی بین یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار 
و ۷۰۰ یورو است و با توجه به این مهم مسووالن باید حمایت 
بیشتری از داخلی س��ازی و کاهش وابستگی به خارج داش��ته 
باشند. وی اضافه کرد: اگر موضوع سی. کی. دی کاری و تولید 
خودروهای مونتاژی اضافه ش��ود، ارزبری این صنعت بین ۶ تا 
هش��ت ه��زار دالر و در صورت اجازه یافتن واردات خودروهای 
کامل، ارزبری به ۱۰ تا ۲۰ هزار دالر به ازای هر خودرو خواهد 
رسید. به گفته این مقام صنفی، ۳۷ درصد از ارزبری خودروهای 
داخل��ی مرب��وط ب��ه م��واد اولیه و ۳۰ درصد مرب��وط به قطعات 
الکترونیکی است که هیچ یک ارتباط مستقیمی با خودروسازان 
داخلی ندارد. وی یادآور ش��د: امروز به دلیل مشکالت جهانی، 
قیمت تراش��ه های الکترونیکی افزایش یافته و کمبود در این 
عرصه وجود دارد. نجفی منش ادامه داد:  ۳۳ درصد دیگر ارزبری 
خودروه��ای داخل��ی مربوط به قطعات وارداتی اس��ت که برای 

تولیدات ایران خودرو ۵۶۰ یورو و خودروهای س��ایپا ۵۰۹ یورو 
اس��ت و برای داخلی س��ازی آنها برنامه ریزی ش��ده است. وی 
خاطرنشان کرد: تاکنون برگزاری میزهای داخلی سازی صنعت 
خودروسازی به ۱۲۰ میلیون یورو کاهش ارزبری انجامیده است 
و در برنامه داریم تا آن را ابتدا به ۳۰۰ میلیون یورو و سپس به 
۷۰۰ میلیون یورو برسانیم. قبل از آن نیز وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرده بود که با تالش خودروسازان و قطعه سازان، 
وابستگ��ی چهار میلیارد دالری صنعت خودروس��ازی  به خارج 
امروز به ۱.۵ میلیارد دالر کاهش یافته و عمق داخلی سازی ها 

افزایش یافته است.

تحق���ق کاه���ش وابس���تگی 2.5 � میلی���ارد دالری ب���ه 
خارج

همچنین مدتی قبل بود که دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه س��ازان خودروی کشور به ایرنا گفت: بخشی از این مهم 
و کاهش وابستگی به دلیل محقق شدن چهار میز ساخت داخل 
در قالب نهضت س��اخت داخل قطعات خودرو بوده اس��ت. آرش 
محبی نژاد بیان داش��ت: دس��تاورد به دست آمده از برکات تحریم 
بوده و با همکاری قطعه سازان و حمایت خودروسازان موفق شدیم 
بخش زیادی از قطعات خودروها را داخلی سازی کنیم. وی خواستار 
برگزار ش��دن میز پنجم داخلی س��ازی قطعات خودرو ش��د و ابراز 
امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم ها نیز این رویه و حمایت از 
داخلی سازی ها تداوم یابد. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: دستاورد 
به دست آمده و کاهش ۲.۵ میلیارد دالری وابستگی به خارج در 
حوزه خودروسازی و قطعه سازی، انتخابی نبوده و حاصل تحریم ها 
و کمبود ارز بود که نگاه به داخل را تقویت کرد. دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه سازان خودروی کشور در عین حال یادآور شد: کاهش 
شمارگان تولید خودروهای داخلی در سال های گذشته و کاهش 
سی. کی. دی کاری )تولید خودروهای مونتاژی( نیز در تحقق رقم 
اعالمی کاهش وابستگی تاثیرگذار بوده است. محبی نژاد در ادامه 
ب��ه کمب��ود قطعات »هایتک« )با فناوری باال( خودرو در روزهای 
اخی��ر اش��اره ک��رد و گفت: این کمبود بیشت��ر در میکروچیپ ها و 
ریز تراش��ه ها اس��ت که بخشی از آن یک بحران جهانی بوده و از 
پاندمی کرونا و دیگر دالیل متأثر است. وی یادآور شد: بخشی از 
مشکالت نیز داخلی است و به عدم تامین کافی نقدینگی، بدهی 
خودروس��ازان به قطعه س��ازان، مشکالت گمرکی و تولید نشدن 
برخی اقالم از جمله نیمه هادی ها، آی.سی ها، میکرو چیپ ها و 

مدارهای الکترونیکی بر می گردد.

صنعت خودرو در آستانه خودکفایی قرار دارد

صرفه جویی 500 دالری برای هر خودروی داخلی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

تا پایان سال سه محصول جدید سایپا وارد بازار می شوددود گرانی سیمان به چشم مردم می رود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رد پای دالالن و واسطه ها در 
گرانی اخیر نهاده های ساختمانی دیده می شود، گفت: در اثر تداوم کمبود عرضه و 
گرانی مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فوالد بسیاری از کارگاه های ساخت وساز 
تعطیل خواهند شد و دود این گرانی به چشم مردم می رود. عبدالجالل ایری، در 
گفتگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش بی ضابطه و افسارگسیخته قیمت مصالح 
ساختمانی، گفت: متاسفانه تعطیلی کارخانجات سیمان جهت تأمین برق کشور 
موجب رونق بازار کاذب و عدم کنترل قیمت س��یمان ش��ده اس��ت،  کمبود عرضه 

سیمان در بازار، و افزایش تقاضای در این فصل از سال که همیشه با مصرف باالی سیمان مواجه هستیم، تعادل 
عرضه و تقاضا را در بازار بر هم زده اس��ت به نحوی که در بازار قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی س��یمان از ۴۴ هزار 
تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رس��یده اس��ت. این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی، با تاکید بر اینکه 
کاهش فعالیت واحدهای تولیدکننده سیمان و فوالد تقاضای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناشی از تعطیلی این 
واحدها را افزایش داده است، اظهار کرد: تقاضای کاذب در بازار مصالح ساختمانی و نگرانی انبوه سازان از کمبود 
سیمان در سایه خالء نظارتی دستگاه های متولی و فعالیت گسترده دالالن و سودارگران موجب گرانی سیمان و 
فوالد شده است. وی تاکید کرد: رد پای دالالن و واسطه ها در گرانی اخیر نهاده های ساختمانی دیده می شود.

مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا از عرضه س��ه محصول جدید تا پایان سال 
۱۴۰۰ خب��ر داد و گف��ت: آری��ا به عنوان نخستین کراس اوور کامال ایرانی در نیمه 
دوم امسال با گیربکس اتوماتیک، طراحی بسیار زیبا و امکانات و استانداردهای 
به روز به تولید انبوه خواهد رس��ید. س��یدجواد س��لیمانی در مجمع عمومی عادی 
سالیانه سایپا برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اظهار کرد: امیدواریم خودرو 
شاهین با گیربکس اتوماتیک را نیز در پاییز امسال تولید و به بازار عرضه کنیم. 
سلیمانی ادامه داد: عالوه بر این دو محصول، خودرو اطلس نیز که یک محصول 

کراس برپایه خودروهای س��اینا و کوییک اس��ت، تولید می ش��ود و جایگزین محصول تیبا خواهد ش��د. مدیرعامل 
گروه خودروس��ازی س��ایپا با اش��اره به اینکه یکسال از توقف تولید خودرو پراید می گذرد، افزود: پراید به عنوان 
یک خودرو با تکنولوژی قدیمی نماد ش��رکت س��ایپا ش��ده بود و تهدیدها و تخریب هایی برای برند س��ایپا و حتی 
صنعت خودرو به دنبال داشت. سلیمانی اظهار کرد: منتقدان داخلی و رسانه های خارج از کشور نیز سطح ایمنی 
و تکنولوژی پراید را دس��تاویزی برای زیر س��وال بردن خودروس��ازی کشور قرار داده بودند؛ از این رو توقف تولید 
این خودرو یکی از نخستین برنامه هایی بود که در س��ایپا در دس��تور کار قرار دادیم. وی افزود: با توجه به قیمت 

گذاری دستوری، تولید هر دستگاه پراید از نظر مالی نیز برای سایپا ضرر به همراه داشت.

هدف گذاری بومی سازی یک میلیارد دالری در بخش معدن
در س��ال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 
ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل در بخش معدن 
و صنایع معدنی اجرایی خواهد ش��د. به گزارش ایرنا، به اعتقاد 
کارشناسان با توجه به وضعیتی که کشور در تامین ارز مورد نیاز 
برای صنایع دارد، به طور قطع بدون بومی سازی، رسیدن به افق 
چشم انداز ۱۴۰۴ دور از دس��ترس خواهد بود. در همین پیوند، 
ایمیدرو از ابتدای پارسال سیاست بومی سازی و توسعه ساخت 
داخل را بر مبنای اهداف کالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ کرد و بر اس��اس آن عملکرد ش��رکت های زیرمجموعه 
را دریافت و پایش می کند. ش��رکت های معدنی و صنعتی گل 
گهر، فوالد خوزس��تان، فوالد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، 

ذوب آهن، فوالد هرمزگان،  معدنی و صنعتی 
چادرمل��و، فوالد خراس��ان و آلومینای ایران 
در ای��ن م��دت به ترتیب ب��ا تامین قطعات و 
تجهی��زات م��ورد نیاز از س��ازندگان داخلی، 
عالوه بر حمایت از تولیدکنندگان کشورمان، 

به اجرای برنامه بومی سازی پرداخته اند.
طبق برنامه ریزی انجام شده، امسال بومی سازی بیش از ۵۰۰ 
میلی��ون دالری قطع��ه و فرآین��د تولی��د انجام خواهد ش��د و با 
احتساب بومی س��ازی هایی که در طرح های توس��عه ای انجام 
می شود، در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی 
ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل خواهیم 

داش��ت. این در حالی اس��ت که پارس��ال نیز 
بیش از ۶۱۷ میلیون دالر صرفه جویی ارزی از 
محل اجرای سیاست های بومی سازی توسط 

شرکت های بزرگ ایجاد شد.
یکی از اثرات سرمایه گذاری و توسعه بخش 
مع��دن و صنایع معدنی ایجاد زمینه ای برای 
ارزآوری و در عین حال جلوگیری از خروج ارز از کشور و تحقق 
اقتصاد مقاومتی بوده اس��ت. پارس��ال با وجود تشدید تحریم ها، 
ای��ن ح��وزه هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر ارزآوری حاصل از 
صادرات برای کشور به دنبال داش��ت. این در حالی اس��ت که 
س��ال پیش از آن این حوزه توانسته بود نزدیک به ۱۰ میلیارد 

دالر ارزآوری برای کشور داش��ته باش��د. این امر عالوه بر ورود 
ارز به کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز در پی 
داشته است و انتظار می رود امسال نیز شاهد افزایش ارزآوری 
این بخش از اقتصاد برای کشور باشیم. براساس این گزارش، 
ام��روز اف��زون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در س��طح کشور 
شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی 
و بقیه احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ 
ماده اس��ت که س��هم مصالح س��اختمانی نسبت به فلزی غالب 
اس��ت. همچنین بررس��ی ها نشان می دهد که ایران دارای ۱۰ 
هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری است که پنج هزار 

و ۶۰۰ معدن آن فعال است.

س��خنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و 
ماش��ین آالت تهران ضمن توصیه به مصرف کنندگان 
مبنی بر عدم خرید قطعات دست دوم گفت: علی رغم 
ثب��ات قیم��ت قطعات یدکی، ب��ازار همچنان به دلیل 
کاه��ش ق��درت خرید مصرف کنندگان در رکود تقاضا 

به سر می برد. 
سیدمهدی کاظمی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص 
می��زان تناس��ب قیم��ت لوازم یدکی در ب��ازار با قدرت 
خرید مصرف کنندگان اظهار داشت: با افزایش تورم از 
قدرت خرید مصرف کنندگان کاسته شده، زیرا امروزه 
درآمدها متناسب با نرخ تورم نیست. وی افزود: اکنون 
کاهش تقاضا گریبان گیر صنف لوازم یدکی ش��ده و 
در رکود به س��ر می بریم که کاهش قدرت اقتصادی 
مصرف کنندگان یکی از عوامل آن اس��ت. سخنگوی 
اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 

ته��ران گف��ت: با توجه ب��ه اینکه رکود بر ب��ازار لوازم 
یدک��ی حاک��م ش��ده و قیمت ها نیز به ط��ور نسبی در 
ش��رایط باثبات��ی قرار گرفت��ه و می توان گفت کاهش 
یافت��ه، ام��ا مردم از توانایی مال��ی برای تعمیر قطعات 
خودروها ی شان برخوردار نیستند. کاظمی با بیان اینکه 
افزای��ش قدرت اقتص��ادی مصرف کنندگان بر میزان 
فروش و درآمد صنوف اثرگذار است، عنوان کرد: تعمیر 
به موقع خودروهای معیوب همچنین بر کاهش آلودگی 

هوا موثر است. 
وی درخصوص خرید لوازم یدکی دس��ت دوم، افزود: 
مردم تمایلی به خرید قطعات دس��ت دوم ندارند مگر 
اینکه براس��اس پیشنهاد فروش��ندگان ناآگاه به خرید 
این قطعات روی بیاورند که این دسته از فروشندگان 
به عنوان عضو اتحادیه ش��ناخته نمی ش��وند، حتی اگر 
موفق به دریافت جواز کسب از اتحادیه ش��ده باش��ند. 
در صورت ارائه گزارش و اثبات، واحد صنفی مربوطه 

پلمپ خواهد شد مگر اظهار بی اطالعی نماید.
ای��ن مق��ام صنف��ی گف��ت: درخواس��ت اتحادی��ه از 
مصرف کنندگان این اس��ت که تحت هیچ ش��رایطی 
قطعات دس��ت دوم خریداری ننمایند. در حال حاضر 
هزین��ه تعمی��رات و نصب قطعات دس��ت دوم بیشتر از 
قیم��ت یک قطعه باکیفیت اس��ت و خرابی زودهنگام 

آن نیز دور از انتظار نیست. 

مدیرکل دفتر آس��یا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت 
اظه��ار داش��ت: هندی ه��ا در ای��ران به دنب��ال اجرای 
ط��رح ف��والدی بودند که این ط��رح ۷۰۰ میلیون دالر 
س��رمایه گذاری داش��ت؛ ولی از آنجا ک��ه آمریکایی ها 
سرمایه گذاری گسترده ای در هند انجام داده اند و روابط 
تج��اری گسترده ای دارند، فشارهای زیادی وارد کردند 
که این سرمایه گذاری ها را متوقف کنند. سیدرضا سید 
آق��ازاده در گفتگ��و ب��ا ایلنا در مورد رون��د تجاری ایران 
و هن��د اظه��ار ک��رد: هند یکی از کشورهایی اس��ت که 
در اس��تراتژی توس��عه روابط با همسایگان و کشورهای 
هدف قرار گرفته، جزو ۱۵ هدف صادراتی ما بوده و سهم 
قاب��ل توجه��ی در تجارت خارجی ما دارد.  وی افزود: در 
سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ پنجمین بازار صادراتی ما 
هن��د ب��ود و حدود ۳.۲ درصد از صادرات ما به این کشور 
انجام شده است. در مورد واردات نیز هند ششمین کشور 
تامین کننده بازار ایران بوده که ۲.۵ درصد از بازار ایران 
سهم داشته است. سیدآقازاده خاطرنشان کرد: در سال 
۹۹ و بعد از ش��یوع کرونا که منجر به بسته ش��دن راه ها 
و نیمه تعطیل شدن ادارات شد، این وضعیت تاثیر خود 
را بر تجارت ایران و هند گذاشت و مراودات تجاری ما 
را کاهش داد ولی در س��ه ماهه س��ال ۱۴۰۰ نسبت به 
سه ماهه سال ۹۹ که راه ها بسته بود مراودات به شدت 
افزایش پیدا کرده اس��ت. در این مدت زمانی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته صادرات ما به هند ۲۴۰ درصد 
از نظر ارزشی افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به آمار 
صادرات ایران به هند گفت: صادرات ما هند در سال ۹۵ 
به مقدار ۲.۸ میلیارد دالر بود، این رقم در سال های ۹۰ 
تا ۹۴ به طور متوسط ساالنه ۲.۶ میلیارد دالر بوده است. 
میزان صادرات در سال ۹۶ به ۲.۷ میلیارد دالر رسید در 
سال ۹۷ با افزایش نسبی تحریم ها و مشکالت بانکی 
می��زان ص��ادرات ایران به هند به ۲ میلیارد دالر کاهش 
پیدا کرد. این رقم در سال ۹۸ به حدود ۱.۶ میلیارد دالر 
و در سال ۹۹ به میزان ۱.۳ میلیارد دالر کاهش پیدا کرد، 
واردات نی��ز رون��د کاهشی دارد. به طور کلی مشکالت 
بانکی و تحریم ها باعث کاهش ظرفیت دو طرف شد. 
اما به نظر می رسد با بهتر شدن شرایط، پتانسیل بسیار 
خوبی وجود دارد که در اولین گام می توانیم تجارت دو 

جانبه را به دست کم ۶ میلیارد دالر برسانیم. 

افزايش 240 درصدی صادرات ايران به هندركود در بازار لوازم يدكی با كاهش قدرت خريد
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رییس هیئت مدیره بانک دي تشریح کرد:

خدمت رسانی بی وقفه کارکنان نظام بانكی در دوره كرونا
گـروه بانـك و بيمه: عليرضا مالحتـی - رييس هيئت مديره 
بانك دي، بر اهميت پاسـخگويي به موقع و خدمت رسـاني به 
مشتريان در موج پنجم كرونا و هم زمان با تعطيلي استان هاي 

تهران و البرز تأكيد كرد.
غالمرض��ا خلی��ل ارجمندي، ریی��س هیئت مدیره بانک دي در 
دومی��ن روز از تعطیلی اس��تان ه��اي تهران و البرز با حضور در 
شعبه مرکزي و بازدید از واحدهای کشیک ستادی این بانک، 
از تالش هاي بی دریغ همکاران ش��عب و واحدهای س��تادی 
کشیک بانک براي خدمت رس��انی و پاس��خگویی به نیازهاي 

ضروري مشتریان قدردانی کرد.
ارجمن��دي ب��ا تأکید بر اهمیت مشتری مداری، فعالیت کارکنان 
ش��عب را در ش��رایط حس��اس همه گیری کووی��د ۱۹، نشانه از 
خودگذش��تگی و تعه��د به خدمت دانس��ت و افزود: با فراگیری 
ای��ن بیم��اری همه ش��ئون جامعه، کسب و ک��ار و فعالیت های 
اجتماعی درگیر مخاطرات و آسیب های فراوانی شده اند و در 
این شرایط حساس، کارکنان نظام بانکی یکی از سخت ترین 

وظایف و مشاغل را بر عهده دارند.
وي با اش��اره به این که تمامی همکاران در ش��عب بانک دي با 

وجود همه تهدیدها و آسیب های ناشی از کرونا، بدون وقفه در 
حال ارائه خدمت به مشتریان هستند، گفت: با توجه به نگرانی ها 
در ارتباط با موج پنجم کرونا، شعب بانک یکی از مراکز تجمعی 
مردم اس��ت ک��ه در صورت رعایت نکردن دس��تورالعمل های 
بهداش��تی می تواند بستری برای ش��یوع کرونا باش��د.از این رو 
توجه به استفاده از خدمات غیرحضوري بانکی بیش از هر زمانی 
حائز اهمیت اس��ت و می تواند به قطع زنجیره انتقال ویروس 

کرونا کمک شایانی کند.
ارجمندي افزود: بانک دي یکی از بانک هایی است که پیش از 
این اقدامات گسترده و ارزنده ای در زمینه بانکداری الکترونیک 
انجام داده و با آماده کردن زیرساخت های الزم و ارائه خدمات 
الکترونیکی س��ریع و آس��ان، مشتریان را از مراجعه حضوری به 

شعب بی نیاز کرده است.
رییس هیئت مدیره بانک دي ابراز امیدواري کرد واکسیناسیون 
کارکنان نظام بانکی به عنوان یکی از مشاغلی که از زمان شیوع 
کرونا تا کنون پس از کادر درمان بیشترین تعداد قربانی را داشته 
اس��ت در اولوی��ت قرار گیرد تا همک��اران نظام بانکی بتوانند با 

امنیت خاطر بیشتري به خدمت رسانی بپردازند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

تشریح اقدامات سه ماه اول سال پست بانکاعتماد به مشتری و رضایت مندی آن ها          
ش��رکت بیمه تجارت نو از معدود ش��رکت هایی اس��ت که به مشتریان خود اعتماد 
نموده و اصل را بر حسن نیت مشتریان گذارده اس��ت. لذا هم مشتریان متقاضی 
خرید بیمه نامه در بخش صدور و هم زیاندیدگان هنگام رخداد خسارت به صورت 

سیستمی و آنالین بتوانند از خدمات بیمه ای استفاده نمایند.
شرکت ها به دلیل احتمال تقلب و تخلف برخی مشتریان، تفکر سنتی و ریسک 
گریزی مدیران از انجام این کار هراس داشته و همچنان با همان رویکرد سنتی 
و بازدید های فیزیکی در این زمینه اقدام می نمایند. با توجه با بازخور طرح شرایط 

فعلی دو اصل شرکت بیمه تجارت نو یعنی اعتماد به مشتری و رضایت مندی آن ها محقق و برآورده شده است.
عب��اس آق��ا ب��راری، مدی��ر بیمه های اتومبیل بیمه تجارت نو اظهار کرد: همواره و در همه جای دنیا در صنعت بیمه 
تخلف و تقلب وجود داشته و به نظر برخی از کارشناسان هرگز به صفر درصد نمی رسد. تقلب در همه رشته های 
بیمه وجود دارد، اما در رش��ته بیمه های مربوط به اتومبیل مساله کمی متفاوت اس��ت. به دالیل مختلف منجمله 
رقم باالی دیه در ایران، خالء های صحت سنجی حادثه و برخورد سطحی با اصالت حوادث و خسارت ها برخی 

افراد به سمت تقلب و سوء استفاده از خدمات بیمه کشیده  می شوند.

مهندس عسکری زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی پست بانک ایران با 
تشریح اقدامات سه ماه اول سالجاری این معاونت در بخش های پشتیبانی و امالک، 
آموزش و تحقیقات و س��رمایه انسانی و رفاه اظهار داش��ت: اخذ مجوزهای س��اخت 
ساختمان جدید پست بانک، انجام عملیات تخریب ساختمان های عرفان، پست و 
گلرنگ و نهایی سازی بخشی نقشه های اجرایی احداث ساختمان جدید از جمله 
اقدامات صورت گرفته در اداره کل پشتیبانی و امالک می باشد. وی تصریح کرد: 
تکمیل مدارک ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت، اقدام جهت اخذ شناسه برای ۷۴ 

نفر، صدور احکام تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت، تکمیل مدارک مابقی کارکنان مشمول به تعداد 
۲۰۰ نفر، برگزاری مصاحبه های تخصصی از پذیرفته شدگان مرحله اول توسط مدیران محترم بانک، عقد قرارداد با 
شرکت مدیریت صنعتی به منظور برگزاری مصاحبه های روانشناختی از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی، 
اخذ مجوز جذب ۵۲ نفر نیروی انسانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیاده سازی سیستم نرم افزار جامع منابع 
انسانی از طریق شرکت نرم نگاران پیشرو، صدور احکام ۱۴۰۰ کارکنان، همترازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی 

همانند کارکنان رسمی و پرداخت های رفاهی مناسبتی از دیگر اقدامات قابل ذکر این معاونت است.

 تصویب افزایش سرمایه 143 درصدی
 بیمه البرز

ش��رکت بیم��ه البرز در مجمع عموم��ی فوق العاده که با حضور 
س��هامداران این ش��رکت برگزار ش��د، افزایش س��رمایه ۱۴۳ 

درصدی خود را طی دو مرحله به تصویب رساند.
با توجه به عملکرد و س��ودآوری مناس��ب این ش��رکت در سال 
۱۳۹۹، هی��ات مدی��ره جهت رعایت مقررات و پذیرش س��هم 
نگهداری باالتر و ارتقای ظرفیت قبولی اتکایی داخلی پیشنهاد 
افزایش س��رمایه از مبلغ ۱۴ هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال به مبلغ 
۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴۳ درصد از محل س��ود انباش��ته 
به مبلغ ۱۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال و اندوخته س��رمایه به مبلغ 
۲۵۰۰ میلی��ارد ری��ال را ط��ی دو مرحل��ه پیشنهاد کرد که مورد 
تصویب س��هامداران قرار گرفت. س��رمایه شرکت بیمه البرز در 
مرحله اول در سال جاری تا سقف ۲۸ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال 
معادل ۱۰۰ درصد س��رمایه فعلی به صورت قطعی و تا س��قف 
۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳ درصد سرمایه فعلی در اختیار 

هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

 تقسیم 500 ریال سود هر سهم در مجمع 
بیمه سینا

مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام بیمه س��ینا با 
تصوی��ب صورت ه��ای مالی س��ال ۱۳۹۹ و تقسیم ۵۰۰ ریال 
سود به ازای هرسهم به کار خود پایان داد. مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سینا )سهامی عام( با حضور 
بیش از ۷۸ درصد صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی، 
نماینده بیمه مرکزی، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
رئیس هیئت مدیره و دکتر رضا جعفری، مدیرعامل شرکت بیمه 
سینا در شعبه شهید بهشتی این شرکت برگزار شد. مدیرعامل 
بیمه سینا در این گزارش با اشاره به رشد ۴۰ درصدی پرتفوی 
سال ۱۳۹۹ از کاهش نسبت خسارت در این دوره مالی خبر داد 
و گفت: با اس��تفاده حداکثری از فرصت های س��رمایه گذاری در 
بازار س��رمایه، س��ود بسیاری را عاید سهامداران کرد به طوری 
که بازده سبد سهام شرکت به عدد ۲۵۸ درصد رسید در حالی 
که بازده ش��اخص بورس در این مدت، ۱۲۸ درصد بوده اس��ت. 
وی در ادامه به افزایش سرمایه ۲۹۲ درصدی بیمه سینا اشاره 
کرد و گفت: پس از ثبت افزایش س��رمایه اقدامات الزم برای 
دریافت مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی و همچنین انتقال 
سهم بیمه سینا به بازار اصلی فرابورس انجام شده که در سال 
جاری محقق خواهد شد. مقرر شد به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال 

سود به سهامداران پرداخت شود.

اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های 
فاقد س��ند رس��می مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ملک متقاضی که در هیات 
موض��وع م��اده ی��ک قانون مذکور مستقر درواح��د ثبتی چالوس مورد 
رس��یدگی وتصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز ورای الزم صادر 
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: ۵۰۲ فرعی 
قسمتی از پالک شماره ۳۳۸ فرعی مفروز و مجزی از ۵۱ فرعی از ۱۰ 
اصلی واقع در قریه دوجمان  بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس 
مربوط به علیرضا برزو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت ۲۷۹/۵۹ مترمربع از مالکیت رسمی مشاعی لذا به موجب 
ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت وثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی وماده ۱۳آیین نامه مربوط به آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر االنتشار در ش��هر ها منتشر 
ودر روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدییهی اس��ت برابر ماده ۱۳آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبلن اظهار نامه وثبتی پذیرفته 
نشده واحد وثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود مراتب رادر اولین آگهی نوبتی تحدید حدود به صورت همزمان 
به اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه 
تحدی��د ح��دود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید. م الف ۱۱۶۸۲۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۵/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۵/۱۷
 سرپرست ثبت اسنادوامالک چالوس- نیکنام ازوجی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��می برابر راي 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۲۰۴۴ مورخ ۴. ۳. ۱۴۰۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان هاي فاقد س��ند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای داود تلند فرزند صابر به شماره شناسنامه ۸۳۶ صادره 
از ته��ران در قری��ه پیل��ه داربن در ش��شدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
ب��ر س��اختمان ب��ه مساحت ۴۴. ۵۶۳ متر مرب��ع پالک فرعی ۲۴۶۳ از 
اصلی ۵۸ مفروز مجزی از پالک ۵۱ از اصلی ۵۸ واقع در بخش چهار 
رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای غالم شفیعی منگودهی محرز 
گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی ب��ه م��دت دو م��اه اعتراض خود را به ای��ن اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس��ت 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱۰۷۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۹. ۴. ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۳. ۵. ۱۴۰۰

سعید بدوی_سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��می برابر راي 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۰۰۲۱ مورخ ۱۴. ۱. ۱۴۰۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض خان��م معصومه مهرکیان جورش��ری فرزند عبدالحمید به 
شماره شناسنامه ۲۷ صادره از رشت در قریه کیژده در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۷۵. ۵۳ متر مربع پالک 
فرعی ۴۰۷۷ از اصلی ۷۸ مفروز مجزی از پالک ۶۸ از اصلی ۷۸ واقع در 
بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای گل مسجدی کژدهی 
محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱۰۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۹. ۴. ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۳. ۵. ۱۴۰۰
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پرداخت 80  ریال سود برای هر سهم سهامداران »آپ«
در مجمع عمومی س��االنه ش��رکت آس��ان پرداخت پرشین ۸۰ 

ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد.
در مجمع عمومی س��االنه ش��رکت آس��ان پرداخت پرش��ین 
صورت های مالی ش��رکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ 
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررس��ی و تصویب مجمع 

قرار گرفت.
محمدرضا اس��کندریون، مدیرعامل ش��رکت در ابتدای مجمع 

به قرائت گزارش عملکرد ش��رکت پرداخت و به 
س��واالت اکثر س��هامداران پاس��خ داد. وی بیان 
کرد: چشم انداز ش��رکت آس��ان پرداخت پرشین 
تبدیل شدن به مجموعه ای از مورد اعتمادترین 
و نوآورتری��ن برنده��ای صنع��ت پرداخت با ارائه 

بهتری��ن، ب��ه روزتری��ن و متنوع ترین خدم��ات به مشتریان در 
بازارهای مورد فعالیت بوده است.

اسکندریون ادامه داد: پروژه و اقدامات اپلیکشن 
آپ در س��ال ۹۹ تحول س��اختاری)برون سپاری 
فنی، اضافه کردن مدیران س��رویس در س��اختار 
جدید ، مدیریت پروژه( ، نگهداش��ت س��رویس 
های موجود) تحلیل و اولویت بندی پورتفولیوی 
سرویس ها، تدوین طرح تجاری برای همه سرویس ها، برنامه 
ریزی درباره اقدامات هر سرویس(، درآمدزایی )عقد قرارداد با 

کلیه تامین کنندگان سرویس و شناسایی درآمد از همه سرویس 
ها، جذب پذیرنده و درآمدزایی از کیف پول(، اقدامات مربوط به 
سرویس ها)افزایش بانک های سرویس موجودی،پروژه قبض 
م��ن، آپ ب��دون اینترنت(، بهبود تجربه کاربران )طراحی جدید 
 web engage اپلیکیشن، باش��گاه مشتریان آپ، پیاده سازی
ب��رای تم��ام س��رویس ها با هدف بهب��ود فرآیندهای ارتباط با 

مشتریان در بستر اپلیکیشن بوده است.

كشاورزی 

تبعات خشکسالی همچنان ادامه دارد

مرگ بیش از 100 گاومیش در دشت آزادگان 
عضو نظام صنفی کشاورزی دش��ت آزادگان با اش��اره به 
اینکه مطالبه مردم خوزستان تامین آب شرب، کشاورزی 
و دامداری است، گفت: بحران آب شرب سال هاست که 
دراین استان وجود دارد ولی مشکل آب شرب را می توان 
ب��ا آب خری��دن حل کرد و همچنین کسی که ۴۰۰ راس 
دام دارد نم��ی توان��د آب بخ��رد یا با تانکر به آنها آب دهد. 
اینکه با تانکر و ماشین آب می آورند کار درستی نیست. 
مگ��ر چن��د روز می توان ب��ا تانکر به دام آب داد؟ باید آب 
کرخه را محافظت کنیم، حق آبه تاالب هورالعظیم جدا از 
بخش کشاورزی دیده شود. حق آبه کرخه نیز برای فصول 
کشت به جز کشت های پرمصرف تعیین ش��ود. حسین 
مرمضی با بیان اینکه آمار دقیقی از تلفات گاومیش ها در 
اختیار نیست ولی به نظر می رسد بیش از ۱۰۰ گاومیش 
در دش��ت آزادگان تلف ش��ده اند، گفت: چون آب سالمی 
به دامداری ها نرس��ید و آب رودخانه کرخه نیز دو هفته 
قطع شد دام ها از جمله گوسفند، گاو و گاومیش ها بر اثر 
تشنگی تلف شدند. وی ادامه داد: گاومیش ها حتما باید 
دوبار در روز داخل آب بروند و این کار بدن آنها را خنک 
می کند، ولی چون آبی وجود نداش��ت این گاومیش ها 
داخ��ل گ��ل و الی م��ی رفتند و خیلی از آنها در این گل و 

الی گیر افتادند و تلف شدند.

ورود پس���اب ه���ای خطرن���اک نیش���کر ب���ه  � 
هورالعظیم

عضو نظام صنفی کشاورزی دشت آزادگان تصریح کرد: 
اصل��ی ترین منابع تامین آب تاالب هورالعظیم رودخانه 
کرخ��ه و بع��د ازآن دجله اس��ت و چ��ون کرخه آبی ندارد 
هورالعظیم هم خشک شده است. متاسفانه چیزی که در 
برخی رسانه ها به عنوان تاالب هورالعظیم نشان داده می 
شود تاالب نیست، بلکه  بستر تاالب است. حوضچه هایی 

درآنجا ایجاد شده که پساب های خطرناک نیشکر را وارد 
آن کرده اند  و می گویند آب تاالب است در حالی که آب 
تاالب نیست. بخش اصلی تاالب هورالعظیم از هویزه تا 
بستان به عمق ۱۶متر بوده که این منطقه باید آبگیری 
شود. ولی متاسفاته به مقامات کشوری تاالب به درستی 
نشان داده نمی شود. به گفته وی، پساب های نیشکر که در 
تاالب رها می شوند بسیار خطرناک هستند که حتی باعث 
تلفات ماهی ها هم ش��ده اند. مرمضی خاطرنشان کرد: 
روز گذش��ته برخی از مسئوالن کشوری وارد خوزس��تان 
شدند ولی هیچ یک از تشکل های کشاورزی نتوانستند 
در جلسات برگزار ش��ده پیرامون بحران آب حضور یابند 

و مسائل و مشکالت را مطرح کنند.

چن���د روز م���ی ت���وان ب���ا تانک���ر ب���ه دام ه���ا آب  � 
داد؟

رییس تشکل های کشاورزی دشت آزادگان با بیان اینکه 
اولویت تامین آب خوزستان تامین آب برای دام ها است، 
اظهار کرد: ۹۵درصد مردم ساکن اهواز آب خوردنی مورد 
نی��از خ��ود را خریداری می کنند. ۵درصد مردم دس��تگاه 
تصفیه آب خریدند. بحران آب ش��رب س��ال هاس��ت که 
وجود دارد و یا به طور واضح تر بیش از س��ه دهه در کل 

اس��تان موجود بوده پس مشکل آب ش��رب را می توان با 
آب خری��دن ح��ل ک��رد ولی کسی که ۴۰۰  دام دارد نمی 
تواند آب بخرد یا با تانکر به آنها آب دهد. اینکه با تانکر و 
ماشین آب می آورند کار درستی نیست مگر چندروز می 
ت��وان ب��ا تانک��ر به دام آب داد.باید آب کرخه را محافظت 
کنیم .حق آبه تاالب هورالعظیم جدا از بخش کشاورزی 
دیده ش��ود. حق آبه کرخه نیز برای فصول کشت به جز 

کشت های پرمصرف تعیین شود.

کش���اورزان به ش���یوه ۵۰ � س���ال پیش کش���ت 
می کنند

وی در ادام��ه اف��زود: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هیچ 
اقدام��ی در راس��تای تغیی��ر الگوی کشت انج��ام نداده 
اند. متاس��فانه هیچ آموزش��ی به کشاورزان داده نشده و 
کشاورزان همان ش��یوه کشت ۵۰ س��ال پیش را انجام 
می دهند. باید به تشکل های کشاورزی توجه بیشتری 
ش��ود ولی متاس��فانه هیچ کمکی از تشکل ها خواس��ته 

نشده است.

کش���ت ش���لتوک در ۳۰ � ه���زار هکت���ار با وجود 
ممنوعیت

مرمض��ی در بخ��ش دیگری از صحبت هایش به کشت 
شلتوک اشاره کرد و گفت:امسال بر روی رودخانه های 
کرخه، دز، کارون و مارون ممنوعیت کشت شلتوک اعالم 
ش��د ول��ی در اصفهان ۳۰ هزارهکت��ار به اراضی کشت 
شلتوک اضافه شده که تامین آب آن از کارون است. عضو 
نظام صنفی کشاورزی دش��ت آزادگان در پایان گفت: از 
رسانه ها در خواست داریم که به یاری بخش کشاورزی 
و دامداری استان خوزستان برسند و بدانند که آب مطالبه 

عموم مردم این استان است.

خرید حمایتی سیب زمینی به ۵ هزار و ۶۰۰ تن رسید
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: ۵ هزار و ۶۰۰ تن سیب زمینی از کشاورزان 
استان گلستان توسط ۱۰ مرکز خرید به قیمت کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان خریداری شد. سید 
محمد موسوی سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار  کرد: با توجه به کاهش 
قیمت س��یب زمینی در تیر امسال و متصور بودن ضرر و زیان کشاورزان، این س��ازمان در 
راستای اجرای سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان آنان و 
حفظ انگیزه تولید این محصول در سال های آینده، با مجوز وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ۶ 
تیر مبادرت به خرید سیب زمینی مازاد بر نیاز صنف، صنعت و صادرات از کشاورزان استان 
گلستان بر پایه قیمت هر کیلو ۱۷ هزار ریال به عنوان قیمت حمایتی کرد. او با بیان اینکه 
محصول سیب زمینی استان گلستان با تولید حدود ۱۲۰ هزار تن از هفته دوم خرداد وارد 
بازار می ش��ود، افزود: اس��تان گلستان در این بازه زمانی تنها عرضه کننده س��یب زمینی در 
کشور محسوب می شود. سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص علت 

کاهش قیمت سیب زمینی بیان کرد: امسال به دلیل خشکسالی و بارش برف سنگین در 
اسفند که باعث سرمازدگی سطح سبز محصول و صرف زمان برای جوانه زنی مجدد شد، 
برداش��ت این محصول در اس��تان گلستان با تأخیر انجام و با محصول مناطق دیگر کشور 
مانند استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری همزمان شد که این امر موجب اشباع بازار و 
افت قیمت این محصول شد، بر این اساس سازمان تعاون روستایی با خرید سیب زمینی 
در اس��تان گلستان و جلوگیری از ورود بی رویه محصول مازاد به بازار توانست قیمت این 
محصول را در سایر نقاط کشور تنظیم و به نفع کشاورزان تعدیل کند تا از زیان کشاورزان 
در تمام سطح کشور جلوگیری شود. موسوی با اشاره به قیمت و مقدار خرید سیب زمینی 
افزود: در این راس��تا ۱۰ مرکز خرید برای خریداری این محصول از کشاورزان در اس��تان 
گلستان با پراکندگی مناسب ایجاد شد و تاکنون ۵ هزار و ۶۰۰ تن سیب زمینی از کشاورزان 

استان خریداری شده است.
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ورزش

اولین مدال المپیک تاریخ تیراندازی ایران
جواد فروغی در فینال تپانچه بادی المپیک 
توکی��و اول ش��د و نخستی��ن مدال المپیک 
تاری��خ تیراندازی ای��ران را به ارمغان آورد. 
ج��واد فروغی تنها نماین��ده ایران در فینال 
ماده تپانچه بادی ۱۰ متر مردان بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو ش��گفتی ساز شد و به 
م��دال طال رس��ید تا نخستی��ن مدال تاریخ 
تیران��دازی ایران در بازیهای المپیک به نام 
او ثبت ش��ود. ای��ن نخستین مدال المپیک 
در تاریخ تیراندازی ایران اس��ت که توس��ط 
فروغی بدست آمد.  او پیش از این در مرحله 
مقدماتی با امتیاز ۵۸۰.۲۵ و قرارگیری در رده 
پنج��م ب��ه فینال این ماده راه پیدا کرده بود. 
فروغی بزرگترین ورزش��کار کاروان ایران، 
دارای سه فرزند و پرستار است. این ورزشکار 
۴۱ س��اله و ایالمی بعد از کسب مدال طال 

س��جده ش��کر بر جای گذاش��ت و س��ایر 
ورزش��کاران ب��ه او تبریک گفتند. در فینال 
این ماده ورزشکاران کشورهای ایران، هند، 
چی��ن، آلم��ان، اوکراین، ک��ره و صربستان 
حضور داش��تند که دامیر صربستانی نقره و 

ژانگ وی چینی سوم شد.
فروغی با کسب دو مدال طالی جام جهانی 
هند و کرواسی در جایگاه نخست رنکینگ 
فدراس��یون جهانی قرار دارد. نجمه خدمتی 
و هانی��ه رس��تمیان ملی پوش��ان تیراندازی 
ای��ران نیز در س��الن حضور دارن��د تا فینال 
ج��واد فروغ��ی را از نزدیک تماش��ا کردند. 
تیراندازی ایران در بازی های المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو ۶ نماینده در دو ماده تفنگ و تپانچه 
دارد. پی��ش از ای��ن فاطمه کرم زاده و آرمینا 
صادقی��ان در م��اده تفنگ بادی زنان در رده 

های ۲۳ و ۳۰ ایستادند. 

جواد فروغی شگفتی ساز و قهرمان المپيك  

تكنولوژی

یک س��یستم جدید ش��امل دوربین ویدئویی که 
روی س��ینه قرار می گیرد و یک جفت دس��تبند 
جدی��د احتم��ال برخورد افراد ک��م بینا یا نابینا با 
موان��ع را ت��ا ۳۷ درصد کاهش می دهد. محققان 
آمریکایی یک س��یستم کمک��ی برای افراد کم 
بینا و نابینا س��اخته اند که از برخورد آنها با موانع 
جلوگیری می کند. این سیستم شامل یک دوربین 
ویدئویی اس��ت که روی س��ینه قرار می گیرد و به 
واحد پردازش��ی دارای الگوریتم بصری رایانشی 
متصل و همچنین ۲ دستبند مخصوص متصل 
اس��ت. هنگامیکه این سیستم خطری را ردیابی 
می کند، دستبند کاربر در سمتی که مانع ردیابی 

شده، مرتعش می شود. اگر مانع در جلوی کاربر 
باشد، هر دو دستبند مرتعش می شوند. محققان 
ادعا می کنند این دستگاه جایگزینی برای عصای 
س��فید یا س��گ های راهنما نیست بلکه مزایایی 
جانب��ی فراهم می کند. تحقیق مذکور در نشریه 

Jama Opthamology  منتشر شده است.

در این گزارش اش��اره ش��ده بررسی ۳۶۸ ساعت 
اطالعات مربوط به ۳۱ فرد نابینا یا کم بینا نشان 
می ده��د این روش کارآمد اس��ت. طی این بازه 
آزمایشی بدون اطالع شرکت کننده، سیستم در 
وضعیت فعال و خاموش قرار می گرفت. هریک از 
شرکت کنندگان در تحقیق پس از دوره آموزشی 
در کنار عصا یا سگ راهنما به مدت چهار هفته از 
این سیستم استفاده کرد. محققان اطالعات به 
دس��ت آمده را بررس��ی کردند تا نرخ تماس میان 
بدن کاربر یا عصا با موانع ردیابی ش��ده توس��ط 
س��یستم در هنگ��ام فعال ی��ا خاموش بودن آن، 

مشخص شود.  

ابداع سيستمی برای كاهش  احتمال برخورد نابينايان با موانع

صنايع

رئی��س س��ندیکای صاحب��ان صنای��ع داروهای 
انسانی ایران، ضمن اشاره به خواسته های صنعت 
داروسازی کشور از دولت سیزدهم، خواستار حذف 
ارز دولتی برای برچیدن بساط رانت خواری ش��د. 
صنعت داروس��ازی ایران با توجه به س��هم زیادی 
که در تأمین داروهای مورد نیاز داخل کشور دارد، 
اما آن طور که باید و ش��اید از حمایت های دولتی 
برخوردار نیست و از همین رو با چالش های زیادی 
در مسیر توس��عه و پیشرفت صنعت دارویی کشور 
مواج��ه هستی��م. مشکل نقدینگ��ی، واقعی نبودن 
قیمت دارو، مشکالت تخصیص ارز، عدم همکاری 
دس��تگاه های دولت��ی با صنع��ت و…، مهم ترین 
مشکالت و چالش های صنعت داروس��ازی کشور 
اس��ت. محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان 

صنای��ع داروه��ای انسان��ی ایران، 
با اش��اره به ش��عار س��ال ۱۴۰۰ که 
پشتیبان��ی از تولی��د و مان��ع زدایی 
نامگذاری ش��ده اس��ت، می گوید: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه تاکید رهبری بر 
حمای��ت از صنع��ت و تولید داخلی 
اس��ت، موانع��ی را با رئیس جمهور 

منتخب مطرح کرده ایم که صنعت داروس��ازی را 
دچار مشکالت زیادی ساخته است. ما معتقدیم که 
اگر این موانع از سر راه صنعت برداشته شود، مسیر 

توس��عه و پیشرفت شرکت های 
داروس��ازی کشور هموار خواهد 

شد و این به نفع کشور است.
وی با اش��اره به جایگاه صنعت 
تولید داروهای پیشرفته و "های 
تک" در دنیا که معدود کشورها 
و ش��رکت های داروسازی توان 
تولی��د آن را دارن��د، تاکی��د ک��رد: دولت، دو وظیفه 
در قب��ال صنع��ت دارویی و بیماران دارد. عبده زاده 
افزود: دولت باید از صنعت دارویی کشور به گونه ای 

حمایت کند که عالوه بر سودآور بودن برای تولید 
کننده، پرداخت از جیب مردم و بیماران برای تهیه 
دارو، کمت��ر ش��ود. نمی توان فقط ب��ه خاطر اینکه 
دارو گ��ران ب��ه دس��ت مردم نرس��د، قیمت دارو را 
واقعی نکنند و صنعت ورش��کسته شود. وی گفت: 
با این سیاست اگر قیمت دارو واقعی نشود، عالوه 
بر اینکه صنعت ورش��کسته خواهد ش��د، بیمار هم 
آسیب خواهد دید. چون صنعت دارویی نمی تواند از 
تمام ظرفیت خودش برای تولید استفاده کند و در 
نتیجه بیمار در تأمین دارو با مشکل مواجه می شود. 
وی افزود: فهرس��ت دارویی کشور دو س��ال است 
بسته شده و داروی جدید وارد این فهرست نشده، 
در حالی که ما می توانیم داروهای جدید را تولید و 

وارد فهرست کنیم.  

هنر

منتقد سینما و تلویزیون گفت: سریال »دودکش۲« 
ضرباهنگ کن��دی دارد و مخاطب تکیه کالم های 
تکراری فصل نخست را مشاهد می کند. جبار آذین 
درباره ارزیابی اش از سریال دودکش۲ اظهار داشت: 
در فصل نخست ظرفیت پردازش مسائل خانوادگی 
و اجتماعی با رویکرد طنز بسیار گویاتر، پویاتر و مقبول 
تر از فصل دوم بود. در فصل دوم بسترس��ازی برای 
حوادث اصلی بسیار کند صورت می گیرد. همچنین 
مخاطب بعضی برخوردها و تکیه کالم های تکراری 
در فصل نخست را در فصل دو مشاهد می کند. وی 
با بیان این که هنوز اتفاق مهم و تعیین کننده ای در 
دودکش۲ ارائه نشده تاکید کرد: تمام همت فیلمنامه 
نویسان و کارگردان صرف حرکت در مسیر دودکش 
یک شده و موضوع اصلی سریال تحت الشعاع یافتن 
نیمه گمشده بهروز )با بازی امیرحسین رستمی( قرار 
گرفته است. این ماجرا باید در ادامه سبب ساز حوادث و 

ماجراهای جدید باشد و به ارتقای مضمونی و محتوایی 
سریال بینجامد. این منتقد سینما افزود: هنوز موضوع 
نیمه گمشده بهروز هم به درستی مطرح نشده است. 
باید منتظر ماند و دید این داستان فرعی باعث ارتقای 
سریال خواهد شد یا خیر. مخاطب از این نوع سریال ها 
انتظار بازخوردهای حادثه ای دارد. اگر قرار باشد هیچ 
حرکت جذاب و پیگیرانه ای در بدنه داس��تان ایجاد 
نشود، طرح داستان های فرعی فقط به درازگویی در 

سریال می انجامد. 

»دودكش«  با ضرباهنگ ُكند و تكيه كالم های تكراری 

پليس

سرپرس��ت پلی��س راه مازن��دران گفت: فردی 
که ۳۰۰ کیلومتر راه آمده حاضر اس��ت جریمه 
را بده��د و وارد ش��ود اما ای��ن ۳۰۰ کیلومتر را 
دوب��اره ب��از نگردد. س��رهنگ ه��ادی عبادی 
ب��ا اش��اره به اینکه ترافی��ک در محورها روان 
گزارش شده است، اظهار کرد: با توجه به اعمال 
محدودیت کرونایی در محورهای مواصالتی، 
این محدودیت ها تا چهارم مرداد ۱۴۰۰ ادامه 
دارد. وی افزود: در طول اجرای طرح تا کنون 
بی��ش از ۷۰۰۰ خ��ودرو ب��ه مب��دا بازگردانده 
ش��ده و نزدیک به ۶۰۰۰ دس��تگاه نیز اعمال 
قانون ش��دند. سرپرس��ت پلیس راه مازندران، 
خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون 
۵۹ هزار و ۹۷ دس��تگاه اعمال قانون ش��دند و 
۲۵ هزار و ۷۵۵ دستگاه نیز به مبدا بازگردانده 
شدند. سرپرست پلیس راه مازندران در توضیح 

خبرهای منتشر شده در رسانه ها و صدا و سیما 
مبنی بر ورود خودروهای پالک های غیر بومی 
در استان، اظهار کرد: طرح ممنوعیت، مقرر بود 
در روز س��ه ش��نبه آغاز ش��ود اما از روز دوشنبه 
شروع شد و مردم در محورها بوده و برخی وارد 
مازندران ش��ده بودند. عبادی افزود: همچنین 
بخشی از این ترافیک ورودی ناشی از افرادی 
بود که مازندرانی هستند اما مقیم استان های 

دیگر هستند.

ورود به شهرهای شمالی به هر قيمتی

رئيس سنديكای صاحبان صنايع داروهای انسانی ايران مطرح كرد: 

رانت خواری با ارز ۴۲00 تومانی

 

صاحب امتياز: موسسه فرهنگی  افق رسانه  پويا 
 مديرمسئول: دكتر اصغر نعمتي

 زير نظر شورای سردبيری 
سردبير: کورش شرفشاهی 
 دبير سايت: حسین خدنگ

تلفكس: 66431022                 تلفن تحريريه: 66435746-66911172          
تلفن سازمان آگهي ها:  66435745    سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000 
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66              آدرس: ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الكترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الكترونيك تحريريه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالين

تحريريه:
 اقتصاد: کورش شرفشاهی                 

انرژی: امیر مهدی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعید قلیچی 

 سازمان آگهی ها:
مدير بازرگانی: مريم کاظمی-  66435765

شهرستان ها: حسن چشمی
فاکس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی

زيربنايی: مسلم پاك گهر

واحد فنی: مدير فنی: امیر شريف
صفحه آرا: فاطمه عبداله زاده  

بانك و بيمه: علیرضا مالحتی                                    

آگهی مزایده عمومی 
شماره  1400/500/1199  

 شرکت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد فروش اقالم اسقاطی و مازاد موجود در انبار طبق لیست اعالمی از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۵% مبلغ پیشنهادی می باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی 
در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

 به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 در مقابل فروش وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و هزینه های انتشار آگهی و نظایر آن طبق قوانین و مقررات بعهده خریدار می باشد.

 لذا کلیه واجدین شرایط می توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در قم، انتهای بلوار امین، بلوار غدیر، بعد از 
پمپ بنزین، ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب استان قم 

یا به وب س��ایت ش��رکت آب و فاضالب قم www.abfa-Qom.ir و س��ایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن ۳۲۸۵۶۴۶۳- ۰۲۵ 
تماس حاصل نمایند.

 مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه ش��رکت به آدرس فوق الذکر حداکثر تا س��اعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ می باش��د. ضمنًا بازگشائی 
پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ رأس ساعت ۰۰: ۱۰ در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر انجام می شود. شرکت در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات مختار می باشد.
 به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ضمنًا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 

 دفتر حقوقی و امور قراردادها  -  شركت آب و فاضالب استان قم

ت اول
نوب

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد

سالمت

بناب��ر اع��الم مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت بهداشت، از ۱ تا ۲ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیاره��ای قطع��ی تشخیصی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناس��ایی ش��ده 
و متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، ۲۵۹ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. تا کنون ۷ میلیون 
و ۶۵۴ ه��زار و ۶۱۲ نف��ر ُدز اول واکس��ن کرون��ا و دو 
میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده 
اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰ 
میلیون و ۲۶ هزار و ۶۲۸ ُدز رسید. افراد واجد شرایط 
salamat.gov. برای تزریق واکسن حتما در سامانه
ir ثب��ت ن��ام و پ��س از دریافت پیامک نوبت دهی، به 

مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

همچنی��ن از ۱ ت��ا ۲ مردادم��اه ۱۴۰۰ و ب��ر اس��اس 
معیاره��ای قطع��ی تشخیصی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناس��ایی ش��د که 

دو هزار و ۵۰۹ نفر از آنها بستری شدند. 
بر این اس��اس مجموع بیم��اران کووید۱۹ در کشور 
به سه میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۸۶ نفر رسید. در عین 

حال متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۹ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۸۸ هزار و ۵۳۲ نفر رس��ید. 
البته خوش��بختانه تا کنون س��ه میلیون ۲۳۹ هزار و 
۱۷۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تانها 
ترخیص شده اند. همچنین چهار هزار و ۷۸۴ نفر از 
بیم��اران مبتال ب��ه کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
ه��ای ویژه بیمارس��تانها تحت مراقب��ت قرار دارند. 
ت��ا کن��ون ۲۵ میلی��ون و ۴۶۹ ه��زار و ۴۰۰ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام ش��ده اس��ت. در 
حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ 
ش��هر در وضعیت نارنجی، ۹۹ ش��هر در وضعیت زرد 

قرار دارند.

ثبت باالترين فوتی های كرونا در پيك پنجم

آگهي مناقصه عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق استان قم در نظر دارد خریدهای ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی به شرکت هاي واجد شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از کلیه شرکت هاي واجد صالحیت دعوت بعمل می آید از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند الزم به ذکر است کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه یاد شده انجام شده و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
در س��امانه، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. بدیهی اس��ت آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات حداکثر تا س��اعت 
۱۹:۰۰ روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ و زمان بازگشایی نیز طبق جدول زمان بندي اعالم ش��ده، در س��الن کنفرانس دس��تگاه مناقصه گزار خواهد بود و یک نفر نماینده مناقصه گران می تواند با 

ارائه معرفی نامه کتبی و معتبر در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حضور یابد.
مناقصه گر مکلف است معادل مبلغ اعالم شده تضمین معتبر بر اساس مفاد اسناد مناقصه )موارد ذکر شده در شرایط و اسناد مناقصه( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 

 آدرس و تلفن دفاتر ثبت نام درسامانه:
۱.قم -خیابان توحید،  بلوار شاهد جنب میدان امام حسین )ع(، ابتدای بلوار جمهوری، دفتر خدمات پیشخوان دولت )عادل کربالیی( ۰۲۵-۳۸۹۰۴۹۰۱

۲.قم -میدان سعیدی، پل نیروی هوایی، نبش کوچه ۱، ساختمان کیمیا، دفتر خدمات پیشخوان دولت )ابوالقاسم فرخ زاد(۰۲۵-۳۶۷۰۳۵۳۴

جدول زمان بندي بازگشایي پاکات

یف
میزان سپرده )ریال(نوع مناقصهتعداد )دستگاه(شرحرد

تاریخ بازگشایی پاکات 
ارزیابی کیفی

تاریخ بازگشایی
 پاکات » الف و ب«

تاریخ بازگشایی
 پاکات »ج« 

ساعتتاریخساعتتاریخ

خرید کنتور هوشمند تکفاز )فهام ۱(۱
۱۴۵۰با قاب

۲.۶۰۷.۵۰۰.۰۰۰دو مرحله اي

۱۴۰۰/۰۵/۲۴۱۴۰۰/۰۵/۲۴

۹:۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۲۶

۹:۰۰
۱۴۵۰بدون قاب

۲
خرید کنتور هوشمند سه فاز  اتصال 

مستقیم  )فهام ۱(
۱۴۵۰با قاب

۳.۵۸۶.۵۰۰.۰۰۰۹:۳۰۹:۳۰دو مرحله اي
۱۴۵۰بدون قاب

ت اول
نوب

 شرکت توزیع نیروي برق استان قم
اداره مناقصات و قراردادها -025-38818938 

شرکت توزیع نیروي برق استان قم


